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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 605/2018-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. 

0736224-80.2018.8.11.0001,

 RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) THAIS SANTOS NEVES, portador(a) do RG nº. 

2507964-6 SSP/MT e CPF nº. 049.991.601-88, para exercer em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da Turma 

Recursal Única da Comarca de Cuiabá - Drª Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 613/2018-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. 

0736317-43.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 126/2013-GRHFC, de 25/02/2013, que designou 

o(a) servidor(a) LARISSA SHIMOYA KRAHN , Analista Judiciário, matrícula 

n.º 12512, para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico 

Jurídico, no(a) Gabinete do Juiz - Vara Esp. do Meio Ambiente - Comarca 

da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 01/01/2019.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 614/2018-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. 

0736319-13.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) GUILHERME DEL GROSSI 

SOARES, matrícula nº. 22025, nomeado (a) pela Portaria n.º 

156/2015-GRHFC, de 09/03/2015, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Juizado Volante Ambiental - JUVAM - Comarca 

da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 02/01/2019.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) GUILHERME DEL GROSSI SOARES, 

matrícula nº. 22025, portador(a) do RG nº. 16778774 SSP/MT e CPF nº. 

025.327.541-50, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente - Dr. 

Rodrigo Roberto Curvo, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 615/2018-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. 

0736330-42.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) SERGIO SAVIOLI RESENDE, 

matrícula nº. 14664, nomeado (a) pela Portaria n.º 155/2015-GRHFC, de 

09/03/2015, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Juizado Volante Ambiental - JUVAM - Comarca da Capital - SDCR, 

com efeitos a partir de 02/01/2019.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) SERGIO SAVIOLI RESENDE, matrícula 

nº. 14664, portador(a) do RG nº. 14631261 SSP/MT e CPF nº. 

004.880.571-83, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz do Juizado Volante Ambiental - JUVAM - 

Comarca da Capital - Dr. Rodrigo Roberto Curvo, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 616/2018-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. 

0736335-64.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) RAFAEL LUIS DA SILVA MACIEL, matrícula 

nº. 25827, nomeado (a) pela Portaria n.º 86/2017-GRHFC, de 08/02/2017, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no 

Gabinete do Juiz - 4ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos 

a partir de 01/01/2019.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 618/2018-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. 

0736339-04.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) HELLEN ALESSANDRA GRACIOSA ANTUNES 

DE MATOS, matrícula nº. 14769, nomeado (a) pela Portaria n.º 

49/2015-GRHFC, de 24/01/2015, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Cível - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 01/01/2019.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 619/2018-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. 

0736342-56.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) LEANDRO ARAÚJO MARTINS, 

matrícula nº. 31046, nomeado (a) pela Portaria n.º 45/2016-GRHFC, de 

27/01/2016, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir de 02/01/2019.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) LEANDRO ARAÚJO MARTINS, 

matrícula nº. 31046, portador(a) do RG nº. 19984642 SSP/MT e CPF nº. 

026.342.491-01, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - 

Dr. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, com efeitos a partir da assinatura 
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do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 620/2018-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. 

0736346-93.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) JACKELINE RODRIGUES DE MEDEIROS, 

matrícula nº. 23116, nomeado (a) pela Portaria n.º 576/2016-GRHFC, de 

25/11/2016, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

I, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 01/01/2019.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº.621/2018-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. 

0734822-61.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARIA FÉLIX, matrícula nº. 6815, Técnico 

Judiciário, na secretaria da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 624/2018-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. 

0736504-51.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) YUNA JÉSSICA DE FREITAS, portador(a) do RG 

nº. 22052011 SSP/MT e CPF nº. 027.722.741-01, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Luiz Octávio Oliveira Sabóia 

Ribeiro, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 626/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 90 (noventa) dias de usufruto de Licença 

Médica pelo Gestor Judiciário Edenirce Miranda Serafim Costa, matrícula 

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

conforme consta do expediente CIA nº. 0736552-10.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) GUILHERME PAES MAIOLINO, matrícula nº. 

33936, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário, por 60 (sessenta) dias, no período de 20/01/2019 a 

20/03/2019 (licença médica).

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

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

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080794 Nr: 1949-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

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

OAB:8.244-B/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267283 Nr: 26768-61.2017.811.0041

 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: RUTH DA SILVA OLIVEIRA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, GUARACY CARLOS DE SOUZA - OAB:3287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338680 Nr: 17493-54.2018.811.0041

 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: HERBERT CLEBER DOS SANTOS FELICIANO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338698 Nr: 17507-38.2018.811.0041

 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: VALDOMIRO PIO DE SIQUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 5 de 624



CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338700 Nr: 17508-23.2018.811.0041

 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: JUSTINO VALERAINO DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1340796 Nr: 17962-03.2018.811.0041

 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 PEDRO XAVIER DA CRUZ, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, OTACILIO PERON - OAB:OAB/MT 3684 - 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

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801974 Nr: 8421-19.2013.811.0041

 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 GOMES DA SILVA, 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:5932/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT 4.313, 

MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079378 Nr: 1114-09.2016.811.0041

 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: EMERSON CORREA DA SILVA, JOÂNA CORRÊA, 

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, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

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

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

administrador judicial no tocante à decisão/despacho proferido dia 

13/02/2017, promovo sua republicação para tal fim: "EMERSON CORREA 

DA SILVA 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$ 12.682,81, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/25). O Administrador Judicial manifesta 

favorável ao pleito do autor (fls. 33/35).Parecer do Ministério Público (fls. 

46/47). 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$ 12.682,81, resultante 

dos autos da reclamação trabalhista nº 0000998-98.2014.5.23.0005. 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 EMERSON 

CORREA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

12.682,81, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1228607 Nr: 14381-14.2017.811.0041

 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: JULIANA CARDOSO DA SILVA

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

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873, ROBERTA VIEIRA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

16.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial, 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338686 Nr: 17498-76.2018.811.0041

 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: ROBERTES REGIS MORAIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 6 de 624



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341625 Nr: 18137-94.2018.811.0041

 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: JOSEMAR DE ARAÚJO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA 

- OAB:4851-B/MT, 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

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida, para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338685 Nr: 17497-91.2018.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS DE AMORIM, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338690 Nr: 17500-46.2018.811.0041

 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 VICENTE COSTA PEREIRA LEITE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1214439 Nr: 9775-40.2017.811.0041

 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: DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, Luiz Alexandre 

Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

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

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090460 Nr: 6315-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A, ANTONIO FERREIRA DE 

FRANÇA, REGINALDO DELGADO MEDEIROS, JOSÉ RICARDO CARDOSO 

PEREIRA, DJALMA GUEDES MOURA, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, LUIZ 

PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, EDILSON PEREIRA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANNA GOMES 

- OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, HELIO LUIZ 

GARCIA - OAB:3613/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos falidos, credores e interessados acerca da 

prestação de contas aduzida pelo pretérito síndico da massa falida da 

FRIGOVERDI S/A, Renato César Vianna Gomes.

Despacho/Decisão: Visto.Determino que o Sr. Gestor Judiciário 

providencie a publicação de edital, com prazo de 10 (dez) dias, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, que deve ser certificada os autos, tal como autoriza o art. 257, II 

c/c art. 259, II, ambos do CPC/2015, para conhecimento da falida, dos 

credores e de terceiros interessados, sobre as contas apresentadas pelo 

Administrador Judicial da MASSA FALIDA DA EMPRESA FRIGOVERDI S/A, 

que poderão impugná-las.II – Decorrido o prazo assinalado, intime-se o 

representante do Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.III – Após, havendo impugnações ou parecer contrário do 

Ministério Público, retornem os autos ao síndico, para ser 

ouvido.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

Advertência: Os falidos, credores e interessados possuem o prazo de 10 

(dez) dias para apresentar impugnação às contas (Decreto-lei 7.661/45, 

art. 69, § 2º).

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

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

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

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338691 Nr: 17501-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NUNES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338697 Nr: 17506-53.2018.811.0041

 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: MAURILIO LUCAS DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338673 Nr: 17490-02.2018.811.0041

 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: VICTOR BRUNO SOUSA CARVALHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338684 Nr: 17496-09.2018.811.0041

 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: RAPHAEL LIMA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1338693 Nr: 17503-98.2018.811.0041

 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: SEBASTIÃO CAMPOS DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12129-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1347823 Nr: 19306-19.2018.811.0041

 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: OI S.A ATUAL DENOMINAÇÃO DE BRASIL TELECOM 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 17451 Nr: 12807-15.2001.811.0041

 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: RODOSAFRA LOGISTA E TRANSPORTE LTDA, RENATO 

CESAR VIANNA GOMES, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

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

COMERCIO, ANTONIO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, 

FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR

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

OAB:9.237/MT

 Visto.

Verifico dos autos que o credor habilitante manifestou nos autos mediante 

“Embargos de Declaração” (fls. 276/277), com o objetivo de sanar decisão 

proferida em 21/07/2017, para fins de esclarecer que o valor encontrado 

pelo Sr. Perito deverá ser acrescido de todos os consectários legais.

Ocorre que a decisão atacada não tem qualquer cunho decisório, tendo 

apenas determinado o encaminhamento dos autos ao Eg. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso em virtude da interposição de Recurso de 

Apelação interposto contra a r. Sentença proferida pelo magistrado à 

época (fls. 227/229.

A sucinta manifestação do perito (fls. 270/271) tão somente prestou para 

confirmar que o valor declarado na sentença está de acordo com a 

documentação apresentada, não havendo sequer cálculo a ser impugnado 

nesta oportunidade.

Nesse contexto, o crédito da requerente perfaz a quantia original de R$ 

449.215,70, cujo valor atualizado deve ser apurado em liquidação de 

sentença, para ser incluído no Quadro Geral de Credores, classificado 

como crédito quirografário (Decreto lei n.º 7661/45 – art. 102).

 Com efeito, não conheço dos Embargos de Declaração, determinando, 

contudo que a Síndico inclua o crédito habilitado, cujo valor será apurado 

em liquidação por simples cálculo, segundo determina a lei de regência, 

classificado como crédito quirografário (Decreto lei n.º 7661/45 – art. 102), 

no QUADRO GERAL DE CREDORES da falida.

Certificado o trânsito em julgado da Sentença, ordeno que o habilitante 

traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o CÁLCULO DO DÉBITO na 

forma aqui disciplinada (CPC – art. 509, §2º) e, na sequência, determino 

que a Síndica comprove nos autos da Falência a inclusão do crédito 

reconhecido ao requerente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161423 Nr: 36537-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO GASPARIN, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. IND. E COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

VLAD MARTINELLO - OAB:60377

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO interposta por LEVINO GASPARIN em desfavor de MASSA 

FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sem resolução do 

mérito, pela perda de seu objeto, nos termos do art. 485, VI c/c art. 493, 

CPC/2015.Sem custas e sem honorários advocatícios.Transitado em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se os autos. P.R.I. Ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1041882 Nr: 42478-92.2015.811.0041

 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 DAYCOVAL S/A, 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, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

I - Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer.

 II - Após, conclusos ara deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 823714 Nr: 29794-09.2013.811.0041

 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: ALIMENTOS MASSON LTDA, 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, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

Como se infere da manifestação do administrador judicial a requerente não 

atualizou o cálculo até a data da decretação da falência, ocorrida em 

22/10/2014.

Assim, intime-se a requerente para manifestação sobre a petição de fls. 

70/71, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026647 Nr: 35131-08.2015.811.0041

 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: ALEXA AYOUB MALUF & MALUF LTDA. M.E., 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, ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - 

OAB:10464/MT

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

 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.: 948888 Nr: 59582-34.2014.811.0041

 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: RAFAELA RIBEIRO ROSSACI, 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, DONIZÉTI LAMIM - OAB:4449-B, MARCELO 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

 Pois bem, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tendo em vista 

subsistir os requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.023) e, quanto à alegada omissão, verifico, desde já, 

que não merece acolhimento.É certo que os embargos de declaração 

constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas na 

decisão, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou 

suprir omissões verificadas na decisão embargada.De fato, tal como 

pontuado pelo administrador judicial, deve ser incluído o montante 

correspondente ao FGTS e à multa correlata, que têm natureza trabalhista, 

senão vejamos:RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ACORDO TRABALHISTA. FGTS. Agravo de instrumento interposto contra 

decisão que acolheu parcialmente habilitação de crédito trabalhista 

excluindo os valores relativos ao FGTS. FGTS que é direito do trabalhador 

e tem natureza trabalhista conforme decidiu o STF. Precedentes desta C. 

Câmara. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de instrumento 

nº. 2213909-38.2016.8.26.0000; Relator: Alexandre Marcondes; Comarca: 

São Carlos; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 

Data do julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017)FGTS que é 

direito do trabalhador e tem natureza trabalhista conforme decidiu o STF. 

Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. 

(Agravo de instrumento nº. 2213909-38.2016.8.26.0000; Relator: 

Alexandre Marcondes; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 27/04/2017; Data de 

registro: 27/04/2017)Desse modo, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, para reconhecer a contradição existente e determinar que o 

administrador judicial proceda à inclusão das verbas relativas ao FGTS de 

titularidade da habilitante RAFAELA RIBEIRO ROSSACI, na classe 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público.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.: 978928 Nr: 13522-66.2015.811.0041

 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: LEODORO TELES PADILHA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Renove-se vista a falida e ao administrador judicial para manifestação 

sobre o mérito, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038306 Nr: 40714-71.2015.811.0041

 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: ROSANA FERNANDES DE SOUZA, 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.

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.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:VII.1 – Em consonância com o parecer do Ministério 

Público (fls. 18.561/18.562), AUTORIZO A CONTINUIDADE DO 

PAGAMENTO DOS CREDORES, nessa 4ª Etapa de Pagamentos, 

observando que os beneficiários nesta etapa serão os créditos 

EXTRACONCURSAIS TRABALHISTAS até o limite de 150 salários mínimos, 

nominados na Lista fls. 18.217/18.219, bem como o remanescente dos 

créditos extraconcursais trabalhistas, da 3ª Etapa de Pagamentos, como 

também créditos da mesma natureza, que tenham sido distribuídos até 

30/11/2018, independentemente da data do julgamento.VII.1.1 – Ressalto 

que os pagamentos serão realizados na forma indicada pelo Administrador 

Judicial, ou seja, após a realização do procedimento de atualização 

cadastral, que deve ser realizado junto ao Administrador Judicial, no 

endereço profissional deste, ou pelo endereço eletrônico 

www.alferreira.com.br; sendo que os valores poderão ser pagos 

diretamente aos credores ou por meio de advogado com poderes para 

recebimento do numerário.VII.2 – Autorizo ainda, o pagamento dos 

créditos extraconcursais quirografários julgados até 30/11/2018, na 

proporção de 20% de seus créditos.VII.2.1 – Os créditos desta classe, 

que obedecem ao critério estabelecido nesta decisão, foram indicados 

pelo Administrador Judicial à fl. 18.211, e correspondem às habilitações de 

crédito, autuadas sob os códigos seguintes: 1245005, 1264527, 907317, 

1036240, 1140766, 1232585, 1038731, 1216970, 1178778, 1029029, 

1103828, 1241763.VII.2.2 – Os respectivos credores também deverão 

realizar a atualização cadastral, nos mesmos moldes consignados no item 

“VII.1.1”.VII.2.3 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário traslade cópia 

desta decisão para os autos das habilitações indicadas no item 

VII.2.1.VII.3 – Finalmente, para fins de viabilizar o cumprimento da presente 

decisão DETERMINO a expedição de alvará da quantia de R$ 4.194.881,64 

(quatro milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um 

reais e sessenta e quatro centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331403 Nr: 15896-50.2018.811.0041

 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: ADELSON DE JESUS ZACARIAS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI EMPREENDIMENTOS

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

SILVA - OAB:6565, LÍDIA FREMING QUISPILAYA - OAB:4928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

ADELSON DE JESUS ZACARIAS promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a recuperação judicial da empresa MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 46354-55.2015.811.0041 – Código 

1049831), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 12 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. 12, foi 

efetivada via DJE nº 10358, publicado em 16/10/2018.

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 do requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de trazer aos autos o cálculo atualizado 

do seu crédito, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1305454 Nr: 9795-94.2018.811.0041

 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: FRANCISCO ROMILDO CRSIPIM, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, CARLOS EDUARDO FRANÇA - OAB:3055/MT

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

 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 HABILITANTE para manifestação no 

prazo de 05 dias úteis, sobre a alegação do administrador judicial de fls. 

72/75

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.: 1238087 Nr: 17546-69.2017.811.0041

 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: CREUZA DA SILVA CAMPOS MOREIRA, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 
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OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 974259 Nr: 11298-58.2015.811.0041

 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: ROSILDA HELENA DA SILVA, IDSZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, ROSILDA 

HELENA DA SILVA, EDSZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 94, trazendo aos autos cálculo atualizado 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial (17/12/2014), 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.: 76701 Nr: 2122-13.1982.811.0041

 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: BANCO DE COBRANÇAS LTDA., ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536/MT

 Visto.

O síndico noticia às fls. 1094/1097, que a massa falida pretende a 

recuperação de uma área de 71,36 hectares, localizada nesta Cidade, no 

Coxipó Mirim, e que é objeto de ação de reintegração de posse (código 

142070), que tramita apensa ao processo de falência, cujo mandado de 

reintegração da massa na posse do imóvel encontra-se suspenso em 

razão da oposição de algumas demandas possessórias, pendentes de 

julgamento.

Na ocasião o síndico juntou o laudo da perícia realizada no imóvel, em 

cumprimento à decisão proferida pelo magistrado que me antecedeu na 

condução do feito.

Informou o síndico que de posse do laudo técnico deu início às tratativas 

de acordo com os terceiros que ocupam a área, no entanto, o acordo 

ficou prejudicado em razão do “preço vil ofertado pelos posseiros como 

pagamento à massa falida para regularização da posse” (fl. 1095).

Pois bem, considerando a nomeação de novo perito nos autos dos 

embargos de terceiro em apenso, determino que se aguarde a realização 

da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1330013 Nr: 15637-55.2018.811.0041

 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: LUCIDIO DE SOUZA ARAGAO, 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:6565/MT, EDINALDO VALERIO MONTEIRO - OAB:3355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

LUCIDIO DE SOUZA ARAGÃO promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a recuperação judicial da empresa MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 46354-55.2015.811.0041 – Código 

1049831), todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 10 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. 10, foi 

efetivada via DJE nº 10358, publicado em 16/10/2018.

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 do requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de trazer aos autos o cálculo atualizado 

do seu crédito, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1231322 Nr: 15301-85.2017.811.0041

 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: VANDER JOSE LUCIANO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - OAB:17930/A

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

 Visto.

Sobre a planilha de fl. 39, apresentada pelo administrador judicial em sua 

manifestação de fl. 36/38, diga a habilitante, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126864 Nr: 21665-10.2016.811.0041

 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., BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - 

OAB:10280/MT

 Visto.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1126908 Nr: 21702-37.2016.811.0041

 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: JOSÉ OLEGARIO DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:14012

 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304093 Nr: 9438-17.2018.811.0041

 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: WÁLLACE KRUGER, 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:6565/MT, Gilson Souza Borges - OAB:1533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-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.: 1333705 Nr: 16391-94.2018.811.0041

 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: ROGÉRIO AMÂNCIO, 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:6565/MT, NAIRA DA ROCHA FREITAS - OAB:5202/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

ROGERIO AMÂNCIO promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO junto 

a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA (Processo nº 46354-55.2015.811.0041– Código 1049831), todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 24, 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. 24, foi 

efetivada via DJE nº 10359, publicado em 17/10/2018.

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 do requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de trazer aos autos seu cálculo 

atualizado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1335180 Nr: 16751-29.2018.811.0041

 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: NILSON ROSA DOS SANTOS, 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:6565/MT, Nívea Magalhães Silva - OAB:1613/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 12/19).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por NILSON ROSA DOS 

SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 

46354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), 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.: 1164665 Nr: 37807-89.2016.811.0041

 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: EROTILDES DOS SANTOS, 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, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:1.061 

OAB/MT

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

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

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

tendo em vista que a procuração de fl. 05, possui poderes expressos tão 

somente para propor Ação de indenização por danos materiais e morais, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199409 Nr: 4484-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR DA SILVA AGUIAR, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - 

OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Pelo exposto, deixo de homologar o acordo firmado entre as parte e 

acostado às fls. 94/96, por se tratar de negócio jurídico nulo de pleno de 

direito, pois infringe disposição legal de natureza cogente disposta no art. 

54 da Lei n° 11.101/2005, determinando à recuperanda que promova o 

pagamento do crédito objeto da presente habilitação em 10 (dez) parcelas 

mensais e sucessivas, a ser realizado todo dia 27 de cada mês, 

diretamente na conta indicada pela credor, com os acréscimos previstos 

no plano, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, 

nos termos do art. 73, IV, da LRF.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 825580 Nr: 31576-51.2013.811.0041

 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: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS, CASTOLDI DIESEL LTDA

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

CIMENTO LTDA., BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, CAIEIRA NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, TECNOESTE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, OI S/A, JOSÉ 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

GEFFERSON ALMEIDA DE SA - OAB:15761, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13.654, 

ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CARLOS A. J. MARQUES - 

OAB:OAB/MS 4862, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, LEONARDO 

BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, ROGÉRIO APARECIDO 

SALES - OAB:153621/SP

 Vistos.

Recuperação Judicial de Dínamo Construtora Ltda.

1. Às fls. 2.498/2.566, o administrador judicial informa nos autos a 

apresentação pela recuperanda de proposta de pagamento dos créditos 

trabalhistas sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial em 10 

(dez) parcelas mensais e sucessivas, tendo em vista a ausência de 

previsão de pagamento dos credores da referida classe no plano 

recuperação judicial de fls. 993/1.097.

Na mesma ocasião, o auxiliar do juízo opinou favoravelmente à pretensão 

da recuperanda.

Não obstante constar nos autos que a devedora honrou o pagamento das 

10 (dez) parcelas daqueles créditos habilitados e indicados à fl. 2.476, a 

fim de evitar eventuais arguições de nulidade, bem assim assegurar o 

direito de recebimento pelos credores da mesma classe e em atendimento 

ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 54 da LRF, homologo a 

proposta de pagamento dos créditos trabalhistas indicada pela devedora, 

a qual passa a integrar o plano de recuperação judicial aprovado pelos 

credores e homologado na data de 13.04.2016, o que significa dizer que a 

forma de pagamento aqui estabelecida se estende aos demais créditos da 

mesma classe que já estão incluídos no rol de credores, bem assim 

aqueles que porventura apresentem habilitações de seus respectivos 

créditos perante este juízo.

Traslade-se cópia desta decisão aos incidentes de habilitação de crédito 

trabalhistas em andamento nesta Vara Especializada vinculadas ao 

presente feito recuperacional, notadamente ao processo de n° 

4484-59.2017.811.0041 (código n° 1199409).

2. O Banco de Lage Landen Brasil S/A (BDLL), à fl. 1.786, pleiteia a 

exclusão de seu crédito apontada na lista de credores da presente 

recuperação, bem assim do cadastro neste feito recuperacional, tendo em 

vista que os débitos originados das operação n°s 290974, 290972, 

290975 e 290977 foram integralmente quitados pela recuperanda, 

reiterando tal pretensão à fl. 2.613.

A recuperanda concorda com o requerimento, nos termos da petição de fl. 

2.899.

O administrador judicial, às fls. 3.223/3.225, opina pela exclusão do 

referido crédito, já que tanto o credor quanto o devedor se pronunciaram 

neste sentido.

Compulsando os autos, verifica-se que o crédito do Banco de Lage 

Landen Brasil S/A (BDLL) não está incluso na relação de credores 

apresentada pelo auxiliar do juízo e juntada às fls. 1.324/1.337 e, pelo que 

consta no sistema informatizado, também não há habilitação/impugnação 

de crédito já encerrada ou em andamento proposta pelo referido banco.

Deste modo, não há o que deliberar acerca da exclusão do crédito do 

postulante Banco de Lage Landen Brasil S/A da relação de credores da 

presente recuperação judicial.

No mais, defiro o pedido de exclusão da aludida parte e respectivos 

patronos cadastrados no presente feito.

3. O credor Oi S/A, às fls. 2.637/2.660, manifesta concordância com o 

valor de seu respectivo crédito no importe de R$ 15.334,46 (quinze mil 

trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), indicado pelo 

administrador judicial na segunda relação de credores (fls. 1.324/1.337), 

requerendo, ao final, que os pagamentos sejam realizados na conta 

bancária indicada na mesma oportunidade.

Às fls. 3.219/3.222, o administrador judicial opina pela manutenção do 

crédito na classe quirografária, no montante indicado, devendo incidir 

sobre ele as condições previstas no plano de recuperação judicial 

aprovados pelos credores e homologado por este juízo.

Dos autos se vê que o aludido credor apenas manifesta assentimento 

quanto ao valor de seu crédito arrolado no quadro de credores da 

devedora, não havendo qualquer questão a ser decidida em relação a 

este assunto, sendo certo que os pagamentos deverão ocorrer conforme 

previsão contida no plano de recuperação judicial para a classe em que o 

credor está inserido.

No tocante às quantias depositadas em juízo em favor do credor Oi S/A, 

expeça-se o competente alvará judicial eletrônico na quantia de R$ 712,40 

(setecentos e doze reais e quarenta centavos), devidamente atualizada, 

que corresponde a somatória das importâncias descritas nos 

comprovantes de fls. 2.772, 2.848, 2.971, 3.061, 3.130, 3.190, 3.275 e 

3.385.

4. Intimem-se a recuperanda, os credores e demais interessados para 

tomarem ciência acerca do relatório de atividades do mês de outubro de 

2018 (fls. 3.226/3.300) e novembro de 2018 (fls. 3.345/3.405), 

notadamente quanto aos comprovantes de pagamento das obrigações 

contidas no plano de recuperação judicial.

5. Ciência ao administrador judicial quanto ao petitório de fls. 3.309/3.341.

6. Intime-se a recuperanda, dando ciência quanto às informações 

prestadas pela Justiça do Trabalho acostadas às fls. 3.342/3.344.

7. Expeça-se alvará judicial eletrônico em favor de Castoldi Diesel Ltda. no 

valor de R$ 240,33 (duzentos e quarenta reais e trinta e três centavos), 

devidamente atualizado, referente ao total dos montantes demonstrados 

nos comprovantes de fls. 2.769, 2.843, 2.960, 3.050, 3.119, 3.179 e 3.250, 

dando ciência à recuperanda quanto aos dados bancários indicados pelo 

credor às fls. 3.301/3.302.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1200577 Nr: 4824-03.2017.811.0041

 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: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

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

OAB:9229MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 Vistos.

Cuida-se de impugnação de crédito formulada pela recuperanda ACPI 

Assessoria Consultoria Planejamento e Informática Ltda., objetivando a 

exclusão do crédito da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico da 

lista de credores do seu processo de recuperação judicial (código 

1159918).

 Intime-se a impugnada para se manifestar no prazo de 5 dias (art. 11 da 

LRF).

Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, 

devendo 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 (art. 12, 

parágrafo único, da LRF).

 Após, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de abril de 2017.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104402 Nr: 17090-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. DA S. S., F. DA S. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVANIA MONTEIRO DA SILVA, 

FLORENTINO BATISTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 17090-47.2002.811.0041, 

Protocolo 104402, 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.: 948910 Nr: 59603-10.2014.811.0041

 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: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FLAVIANO 

TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229372 Nr: 36437-61.2005.811.0041

 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: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA, THAIS 

HELENA MARQUES DE SOUZA, AJUD ADMINISTRADORA JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO ACADEMUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARELISE SPIESS - OAB:10204, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THAIS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de fl. 315.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041993 Nr: 42532-58.2015.811.0041

 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: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, DROGASARAH 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA 

LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA 

-ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, GRUPO 

DROGA CHICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, DEISE 

REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, 

PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S/A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, DISTRIBUIDORA AUREA DE 

MEDICAMENTO, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI, BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, FANECA 

DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – EPP

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

OAB:MT 19.198, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 

292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, 

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099, JEAN LUÍS 

TEIXEIRA - OAB:4737/MT, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO 

- OAB:16.289-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MARIA HAYDÉE LUCIANO PENA - OAB:136.059, NATÁLIA DE LUCA 

GONÇALVES SIMÕES - OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:

 Certifico que, decorreu o prazo para manifestação do administrador 

judicial. Assim, impulsionando o feito, reitero a sua intimação, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1323613 Nr: 14207-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN SOUZA ROSA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

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

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

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

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

OAB:13731/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1179426 Nr: 43576-78.2016.811.0041

 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: ADNILTON SOARES GOMES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145 MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 910562 Nr: 37224-75.2014.811.0041

 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: LFF, ABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF, EDJOB, ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 , dentro do prazo que assinalar, sob pena de extinção do processo.Como 

se vê dos autos, o embargante foi intimado pelo DJE n.º 8844/2017, na 

pessoa de seu advogado, mas quedou inerte, ensejando, assim, a decisão 

e fl. 130, que determinou a intimação pessoal do requerente.Vê-se, ainda, 

que o embargante, em abril do corrente ano foi intimado pessoalmente 

para cumprir as determinações de fls. 117/118, e 130, mas permaneceu 

inerte, sem qualquer providência no sentido de promover a citação do Sr. 

ALAIN ROBSON BORGES. Como dito, o embargante, conquanto tenha sido 

intimado pessoalmente para promover o regular andamento do feito, 

quedou silente, o que revela, a meu ver, desinteresse no prosseguimento 

do processo, implicando, assim, em sua extinção, pela ausência de 

promoção dos atos e diligências que lhe competiam.Face a todo o exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO 

ajuizados por LUIS FRANCISCO FÉLIX em face de ARIANE SOUZA 

FERREIRA e ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, sem resolução do 

mérito, com fundamento no disposto no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015.Ante a inércia do embargante em promover o 

andamento do feito, e comprovar a propriedade dos bens descritos à fl. 

73, indefiro o pedido de fl. 72.Eventuais custas remanescentes serão 

suportadas pelo embargante.Condeno o embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor da parte requerida, este arbitrado em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a natureza e 

importância da causa, o grau de zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (CPC/2015 - art. 85 § 2º). 

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.: 1228735 Nr: 14423-63.2017.811.0041

 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: HELIO CHAVES, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI, 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:8.414

 Visto.

Intime-se a HABILITANTE para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer 

aos autos os cálculos atualizados de seu crédito, conforme indicado pela 

Administradora Judicial à fl. 144.

Em seguida, intime-se a ADMINISTRADORA JUDICIAL para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1151741 Nr: 32440-84.2016.811.0041

 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: THIAGO HENRIQUE ALVES ROCHA, 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:, EDMILSON BENEDITO RONDON - 

OAB:19.220 MT, EDSON L. GOMES - OAB:19.219 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

I - Renove-se a intimação do ADMINISTRADOR JUDICIAL para 

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

II – Em seguida, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

parecer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299410 Nr: 8306-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE BRITO, 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:6565/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Trata-se de HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA interposta por SINDFARMA 

AULO CESAR DE BRITO, por dependência aos autos da recuperação 

judicial da MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CÓDIGO 

1049831), 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.: 1258826 Nr: 23969-45.2017.811.0041

 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: JUSARA DA ROZ KAISER, 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: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, trazer aos autos 

o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74706 Nr: 10434-45.2000.811.0041

 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: GRADIENTE ELETRÔNICA S/A, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - 

OAB:3686/MT, MARCELO MARTINS - OAB:167475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Intime-se a FALIDA para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304907 Nr: 9671-14.2018.811.0041

 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: PHILIPE DE LIMA FREGONA, 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, CÉLIO DA CRUZ - OAB:5443/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Intime-se pessoalmente a HABILITANTE para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088273 Nr: 5337-05.2016.811.0041

 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: JOSUE LOPES LENSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, EVANETE REVAY - OAB:1061/RO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 103, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

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.: 1352930 Nr: 20077-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & LARA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por BANCO BRADESCO S/A, por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SANTOS & LARA LTDA ME, conforme 

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

Assim, intime-se a devedora 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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 798257 Nr: 4645-11.2013.811.0041

 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: MANOEL LIDIO DA SILVA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT, Monica Cristina Pereira dos Santos - OAB:12159, 

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462, SIMONE REGINA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:12861/MT

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.

Intime-se a requerida, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

pronunciar-se quanto aos petitórios de fls. 38/43 e 57, bem como parecer 

de fls. 52/55.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878999 Nr: 16150-62.2014.811.0041

 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: ROSMERI VALDUGA, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências.
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Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1293320 Nr: 5933-18.2018.811.0041

 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: OSNI OURIQUES JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ARMANDO DE 

OLIVEIRA ABREU JUNIOR - OAB:9679/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Vistos.

Intime-se a requerida através do seu novel patrono para, em 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender pertinente.

Na sequência, visando cumprir integralmente a decisão anterior, intime-se 

o administrador judicial para pronunciar-se em igual prazo.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 12 de novembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 757785 Nr: 9990-89.2012.811.0041

 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: MANOEL IZIQUIEL DA PAIXÃO, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o 

cálculo atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 

12/11/2010.

Ato contínuo, intime-se o administrador judicial para, em 05 (cinco) dias, 

emitir seu parecer, oportunidade em que deverá apresentar o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido recuperacional, caso não tenha 

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

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 775474 Nr: 28731-80.2012.811.0041

 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: FLÁVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:5.794/MT, 

VALERIA SOUZA FONTANA - OAB:14.580/MT

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

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, colacionar aos autos o 

cálculo atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 

12/11/2010.

Ato contínuo, intime-se o administrador judicial para, em 05 (cinco) dias, 

emitir seu parecer, oportunidade em que deverá apresentar o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido recuperacional, caso não tenha 

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

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288689 Nr: 4528-44.2018.811.0041

 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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ANIELI TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, EXPRESSO NORTE DO 

SUL LTDA, ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH 

VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, VALDIR RUELIS, EXECUTIVA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, AVM VIAGENS E 

TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, 

MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, 

ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos.

Vê-se que esta habilitação de crédito foi proposta ainda durante a fase de 

recuperação judicial da empresa Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda. - 

ME. e outras, por dependência ao processo n. 51501-33.2013.811.0041 

(código 848080).

Diante da decretação da falência da empresa Fashion Tur Viagens e 

Turismo Ltda. - ME. e outras, que se deu na data de 06 de dezembro de 

2018, naqueles mesmos autos, com o objetivo de aproveitar os atos 

processuais e em atenção ao que dispõe o art. 80 da LRF, deverá a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os cálculos atualizados 

do seu crédito até a data do decreto falimentar, nos termos do que prevê o 

art. 9º, II, da LRF.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, bem como dê-se ciência às falidas, nas pessoas dos seus 

advogados constituídos no processo principal (art. 103, parágrafo único, 

da LRF).

Após, conclusos.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 782404 Nr: 36044-92.2012.811.0041

 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: SOLANGE APARECIDA RIBEIRO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORACY RHAYSSA PEREIRA 

CRUZ - OAB:OAB/GO-25.162, ZAIDA MARIA PEREIRA CRUZ - 

OAB:14291/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

 Vistos.

Intime-se o novel administrador judicial, Clayton da Costa Motta, para, em 

05 (cinco) dias, emitir seu parecer.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 734752 Nr: 31071-31.2011.811.0041

 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 CLAUDIA CURSINO FERRAZ, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, Célia Regina Cursino Ferraz - OAB:3.020/MT, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao petitório de fls. 59/60.

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, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 871856 Nr: 10963-73.2014.811.0041

 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: DOCARMO SARATE DE CAMPOS, DURVAL DA LUZ, 

JOÃO MAIA PINHEIRO, JAMIL CONCEIÇÃO RODRIGUES, JOSE AUGUSTO 

FILHO CORREA, EDISON BATISTA DA CONCEIÇÃO, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR, JOSE MOURA SANTOS, MANOEL VALDIR DOS 

SANTOS, WILSON CORÉ, SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA. - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

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

OAB:6218/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, através de seu patrono para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos petitórios de fls. 97/106 e 109/111.

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, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 878987 Nr: 16139-33.2014.811.0041

 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: RODOLFO FERNANDO BORGES, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - 

OAB:21437/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Vistos.

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, tendo 

em vista que a mesma possui condições de arcar com as custas de 

distribuição, conforme demonstrado na declaração de imposto de renda, 

juntado às fls. 43/52, haja vista que o custo equivale à R$ 92,04 (item 02 

da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ).

 Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais da presente habilitação, 

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, 17 de dezembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1038024-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES EM GERAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RJ CONSULTORIA, PERICIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I – Mantenho decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

529, CPC). II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, 

através do Ofício n.º 72/2018, foram encaminhadas pelo Malote Digital. III – 

Tendo em vista a concessão em parte do efeito suspensivo ao Recurso 

de Agravo de Instrumento n.º 1014227-68.2018.8.11.0000, determino o 

cumprimento da ordem emanada pelo TJ/MT, no sentido de “suspender os 

protesto em nome das recuperandas, referentes aos créditos anteriores 

ao deferimento da recuperação judicial e sujeitos a ela, determinando 

outrossim, que os credores se abstenham de enviar a protesto e aos 

órgãos de restrições ao crédito (serasa, SPC e etc), sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Determino, ainda, que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO expeça o que for necessário para fins de 

cumprimento do referido RAI. Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038822-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA (RÉU)

R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

POSTO 10 LIMITADA (RÉU)

CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (RÉU)

RENAN CASTOLDI (RÉU)

MARLI ISABEL TIECHER (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038822-42.2017.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

Ação Monitória proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor da empresa 

recuperanda Castoldi Auto Posto 10 Ltda. e outras, inicialmente 

processada na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta comarca, 

por meio da qual almeja o pagamento do Contrato de Abertura de Crédito 

Bancário n. 420.500.937. Como se vê na decisão de id. 14446844, o MM. 

Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário desta comarca 

declinou a este juízo a competência para processar e julgar a presente 

demanda, em razão de a requerida Castoldi Auto Posto 10 Ltda. 

encontrar-se em processo de recuperação judicial, determinando a 

remessa dos autos para esta unidade judiciária Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Entende o 

Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, diante 

da tramitação do processo de recuperação judicial da requerida Castoldi 

Auto Posto 10 Ltda, cabe a este juízo processar e julgar as causas em 

que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, 

em razão da universalidade do juízo recuperacional. No entanto, data 

vênia, não é esse o entendimento perfilhado por este juízo especializado, 

notadamente em razão da matéria em discussão no presente caso, que se 

trata de ação monitória promovida em face de empresa em recuperação 

judicial. De início, é preciso ressaltar que o instituto do “juízo universal” 

apenas ocorre no âmbito da falência, não se aplicando para a hipótese de 

recuperação judicial, como é o caso da requerida. Nesse sentido, segue a 

doutrina do brilhante Professor Manoel Justino Bezerra Filho[1]: Este art. 

76 consagra a chamada “universalidade do juízo falimentar”, em 

decorrência da qual o juiz que preside a falência é competente, em 

princípio, para todas as ações sobre as quais haja interesse da massa, 

disposição esta que repete em parte o que dizia o art. 7º da lei anterior. Em 

princípio, qualquer ação contra a massa falida ficará suspensa e os 

credores deverão todos comparecer à falência (art. 6º), habilitando seus 

créditos, habilitação na qual serão decididos aqueles aspectos que 

eventualmente seriam discutidos em tais ações ou execuções individuais. 

Esta universalidade ocorre apenas para o juízo de falência, não havendo 

universalidade para o juízo da recuperação. Não obstante, para a 

recuperação, a jurisprudência já firmou o entendimento de que as 

decisões relativas a pagamentos a serem efetuados por créditos sob 

seus efeitos, devem ser tomadas pelo juízo da recuperação. O e. Superior 

Tribunal de Justiça também já decidiu que as ações monitórias devem 

prosseguir no juízo originário até a apuração da liquidez do crédito, verbis: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. ATRATIVIDADE OPERADA APENAS QUANTO A CRÉDITOS 

LÍQUIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ATÉ A APURAÇÃO DA 

LIQUIDEZ DO CRÉDITO. 1. A ação monitória proposta contra empresa em 

recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem até a 

apuração da liquidez do crédito, nos termos do parágrafo 1º do art. 6º da 

Lei n.º 11.101/05. 2. O juízo da recuperação judicial apenas se afigura 

competente para os atos de execução do montante apurado, em 

observância ao princípio da preservação da empresa (art 47). 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA PARA PROCESSAR A AÇÃO MONITÓRIA ATÉ A APURAÇÃO 

DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO. (STJ, CC 111.389 – SP, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Julgamento: 17/02/2011). Assim, o 

fato de a requerida Castoldi Auto Posto 10 Ltda. encontrar-se em 

recuperação judicial não é motivo suficiente a ensejar o deslocamento da 

competência para processar e julgar a presente demanda porque (a) a 

universalidade do juízo somente se aplica no caso de falência; (b) as 

ações e execuções proposta em face de empresa em recuperação judicial 

são suspensas pelo prazo previsto no § 1° do art. 6°, da LRF e (c) apenas 

os atos de execução são de competência do juízo da recuperação. Diante 

do exposto, tendo o MM. Juiz Titular da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital declinado a competência, suscito o Conflito Negativo 

de Competência ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-se ofício para essa 

finalidade, acompanhado dos documentos de id 11264306, 11392963, 

12517506, 14446844, e deste decisum, bem como da decisão que 

homologou o plano de Recuperação Judicial da requerida Castoldi Auto 

Posto 10 Ltda., observando-se as cautelas e formalidades legais, nos 

termos do art. 953, I, do CPC e arts. 202 e seguintes do Regimento Interno 

do TJMT. Os autos ficarão suspensos até o julgamento do conflito de 

competência ora suscitado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito [1] In 

Lei de recuperação de empresas e falência. 12. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 240.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1023584-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ANTONIO RAPOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

JAYME DI GIORGIO NETO OAB - RJ115080 (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, impulsiono os 

presentes autos, para intimação das partes para conhecimento de que foi 

distribuída Carta Precatória nº 1001391-28.2018.811.0044, para a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Paranatinga/MT. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. 

AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393636 Nr: 29293-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 400/402 

pelo exequente CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA contra FRANCISCO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO.

À fl. 403, foi determinada a intimação do executado FRANCISCO PEREIRA 
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DE FIGUEIREDO, por intermédio de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito informado às fls. 402/403, 

sob pena de aplicação da multa do art. 523, §1° do CPC.

O referido despacho foi publicado em 03/08/2018, conforme certidão de fl. 

404.

O executado FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO não pagou o débito 

voluntariamente, motivo pelo qual o exequente veio aos autos requerendo 

a penhora on-line dos valores apresentados na memória de cálculos 

atualizada, conforme se vê às fls. 405/406.

Destarte, DEFIRO o pedido de penhora on-line na importância de R$ 

6.918,07 (seis mil novecentos e dezoito reais e sete centavos).

Havendo sucesso no bloqueio, INTIME-SE o executado para, querendo, 

oferecer impugnação, no prazo de 15 dias.

Em caso de insucesso, INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento na ação no prazo de 30 dias, sob pena de abandono, nos 

termos do art. 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869393 Nr: 9104-22.2014.811.0041

 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: ANA CLARA COSTA BUENO CARVALHO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO, MARIANA BUENO CARVALHO, 

GABRIEL CARVALHO DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR JOAQUIM DA SILVA, NADIR JOAQUIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS - 

OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Aparecido Alves 

Ferreira - OAB:8102, MARCELO JOVENTINO COELHO - 

OAB:5950-A/MT, Oséas Alves Ferreira - OAB:5891, PAULINO DA 

SILVA NETO - OAB:7927

 Vistos.

Considerando o teor do venerando Acórdão, às fls.609619, que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

511/520, a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse e 

condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, DEFIRO o 

pedido de fls. 625/626:

 1. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que os réus deixem 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.

3. Com relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do § 2º, inciso I 

do art. 513 do CPC, INTIMO a parte executada, a fim de que em 15 (quinze) 

dias efetue o pagamento do débito informado às fls.625/626, 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.

4. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

5. 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.

 6. INTIMEM-SE as partes, via DJE, desta decisão.

7. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova 

fase do processo, qual seja, execução.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437042 Nr: 15176-64.2010.811.0041

 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: FLAVIA APARECIDA BRITO CARDOSO, ESPOLIO DE 

SÉRGIO REIS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SÉRGIO REIS DE BRITO, FLAVIA 

APARECIDA BRITO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT, WANDERSON VASCONCELOS DE MORAES 

- OAB:21.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975, 

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:21.048/MT

 Impulsiono aos autos por certidão, para intimação da Parte Autora, na 

pessoa do seu advogado, para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça de fls. 332.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759322 Nr: 11617-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

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

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

no dia 14/11/2018, por meio do D.JE. Nº 10377.

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

REQUERIDA para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727879 Nr: 23778-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACI OURIVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADEU CICERO DE SÁ, CECILIA 

ARRAIS CICERO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, CLAINILTON AGUIAR LEITE - OAB:12.344 MT, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - 

OAB:15910/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-MT

 Na petição de fls. 707/714 a parte autora informa que a parte ré efetuou 

apenas o cumprimento parcial da sentença, uma vez que não houve a total 

demolição do muro. Dessa forma, determino que seja realizada avaliação 

in loco, através do Oficial de Justiça, com a finalidade de verificar a atual 

situação do objeto desta lide. O meirinho deverá elaborar o auto de 

constatação, informando se houve, ou não, o cumprimento integral da 

sentença, da qual transcrevo parte do dispositivo, in verbis:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846481 Nr: 50088-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO, ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA, 

SERGIO DE FREITAS, AMILTON BASTO DA SILVA, ITEMAR FERREIRA DE 

QUEIROZ, EDILSON RODRIGUES GONÇALVES, RAIMUNDO HILDEBURG 

BEZERRA, WANDERSON MORAIS DE ARAUJO, JOÃO FILHO MARQUES 

RODRIGUES, LUCIANA LEOCADIA DE JESUS, JOSIAS FRANCO DO 

PRADO, JOSE NICIO BONFIM, MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA, 

VALDEIR COSTA NEVES, WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES, 

PRISCILA RIBEIRO DA SILVA, PEDRO BORGES DE MENEZES, PAULO 

SERGIO DE ARAUJO FERREIRA, ODAIR FREITAS DE REZENDE, NORMA 

MARIA DE FREITAS PONTES, NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA, WESLEY 

NEREZ AJALA, CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., ALCIDES DOS SANTOS 
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RODRIGUES, ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA, ERCILIO MOREIRA DE 

SOUZA, JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA, JOSE SALES 

CONTREIRAS, RUBENS FERREIRA SOUZA, VALDEMIR LOPES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:19.337/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101, RUBENS 

AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 

14.548, JOÃO BATISTA CALVACANTE DA SILVA - OAB:3.448, 

WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:16.327/MT, WENDER LUIZ DOS 

SANTOS - OAB:16327

 Cerifico e dou fé que, decorreu o prazo sem que os requeridos indicarem 

um representante para prestar depoimento pessoal em audiência.

 Desta forma, impulsiono estes autos por certidão, para intimação das 

Partes Requeridas, na pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 

(cinco) dias, indicarem um representante para prestar depoimento 

pessoal, por se tratar de demanda coletiva em que é inviável colher 

depoimento pessoal de todos eles, conforme decisão de fls.484. Nada 

mais,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185850 Nr: 45855-37.2016.811.0041

 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: VALÉRIA APARECIDA MENDES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CHRISTINA VERAS 

OTACIO MONTEIRO (DEF. PÚBLICA) - OAB:6.088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ademais, o presente caso necessita de audiência de justificação, o que 

torna forçoso reconhecer que os pedidos deduzidos liminarmente não 

atendem os requisitos imprescindíveis à definição da competência estrita 

do juízo plantonista.Pelo exposto, por não se enquadrar nas matérias 

previstas no item 1.7.4 da CNGC, deixo de apreciar o pedido de tutela de 

urgência, determinando o encaminhamento da petição inicial à regular 

distribuição no primeiro dia útil após o encerramento do recesso forense, 

nos termos do Item 1.7.11 da CNGC.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043898-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043898-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSENIL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 29.03.2019, às 

08:48 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042736-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JONNY CAMPOS POQUIVIQUI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042736-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KESSY JONNY CAMPOS POQUIVIQUI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 29.03.2019, às 09:36 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019791-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE DOS SANTOS ANTUNES MACIEL (EXECUTADO)

JOSIENE SANTOS ANTUNES MACIEL (EXECUTADO)

JOSE LUIZ ANTUNES MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA MIGUEL SPADONI OAB - MT23312/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Id. 17155528 a Id. 17156221, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043993-43.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ORLANDO RUFINO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043993-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS ORLANDO RUFINO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042740-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIELLY SABRINA ARRUDA BENTO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042740-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEIRIELLY SABRINA ARRUDA BENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 09:52 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042796-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042796-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS RODRIGUES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 10:08 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042986-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042986-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISLAINE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 29.03.2019, às 

10:24 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043028-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043028-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEIDE ARAUJO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034654-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR(A))

SARA IUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034654-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIRO NEREU MACHADO, SARA IUNG RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Mantenho a decisão 

recorrida por seus próprios fundamentos. Consigno que a 

requerida/agravante cumpriu tempestivamente com o disposto no artigo 

1.018 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, registro que a 

informação acima foi devidamente prestada ao eminente Des. Sebastião 

de Moraes Filho, relator do Agravo de Instrumento n. 

1014822-67.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Segunda Câmara de 

Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do Ofício n. 80/2018/GAB, expedido nesta data. Negada a 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, o processo deve 

prosseguir em seus ulteriores termos, aguardando-se a realização da 

audiência de conciliação já designada. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1044009-94.2018.8.11.0041

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:

RENATA SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044009-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: RENATA 

SANTOS DE OLIVEIRA Vistos. A parte autora pretende a concessão dos 

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

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

autos documento que comprove a situação de necessitada. Diante do 

crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada 

por pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio 

de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, 

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

prazo, certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043691-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE RODRIGUES MOREIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043691-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZIANE RODRIGUES MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 10:56 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043787-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCEIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043787-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILCEIA APARECIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 
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do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 11:28 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043800-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043800-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY RODRIGUES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 11:44 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042655-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GLOSER TOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042655-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO GLOSER TOTTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 29.03.2019, às 

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

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043839-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SOUZA PERIS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043839-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APARECIDO SOUZA PERIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043932-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043932-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FRANCISCA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.03.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 
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realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026843-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

PAULO ROBERTO MARCONDES (RÉU)

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA AUXILIADORA CARE (CONFINANTES)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026843-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO SILVA DOS SANTOS RÉU: GINCODELTA INCORPORACOES 

LTDA, PAULO ROBERTO MARCONDES, SETENTRIONAL - 

AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, TALLADEGA 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, IM - 

AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que os requeridos Paulo Roberto 

Marcondes e Setentrional – Agropecuária Participações e Administração 

LTDA, não foram citados. Desta feita, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 25.03.2019, às 12:30 horas, que será realizada na 

sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

localizada neste Fórum, na qual as partes poderão solicitar a designação 

de audiência de mediação. Intime-se as partes, citem-se intimem-se os 

requeridos não citados, para comparecem na audiência marcada, com as 

mesmas considerações do decisão de id. 14712936. Desentranhe-se o 

mandado para citação do corréu Paulo Roberto Marcondes no endereço 

declinado na petição inicial, inclusive, sendo necessário, por hora certa. 

Expeça-se novo mandado para citação da corré Setentrional – 

Agropecuária Participações e Administração LTDA, no endereço da 

manifestação de id 16196627. Por fim, diante da manifestação id. 

16514739, sem prejuízo nas determinações acima, intime-se o corréu 

Paulo ROBERTO MARCONDES para regularizar a sua representação 

processual nos autos Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044077-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BRUCEZE (AUTOR(A))

FLORIANA MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

ALZIRO ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LEOFRALSO ALVES COSTA (AUTOR(A))

CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA (AUTOR(A))

OCILIA DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

HILARIO HOFMEISTER (AUTOR(A))

JOSE IVO BARACHO (AUTOR(A))

AGENOR BORGES DE NOVAES (AUTOR(A))

JUSSARA NUNES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044077-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HILARIO HOFMEISTER, ANA MARIA DA SILVA, AGENOR BORGES DE 

NOVAES, JOSE IVO BARACHO, ALZIRO ROCHA DOS SANTOS, 

FLORIANA MARIA DA CRUZ, MARLENE BRUCEZE, OCILIA DA SILVA 

BARROS, CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA, LEOFRALSO ALVES 

COSTA, JUSSARA NUNES DE ABREU RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos etc. Designo o dia 01.04.2019, às 09h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 02 da Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026843-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

PAULO ROBERTO MARCONDES (RÉU)

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA AUXILIADORA CARE (CONFINANTES)

 

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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1020877-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

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

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para retirar a Carta 

Precatória Expedida no prazo de 05 (cinco) dias, devendo comprovar a 

sua distribuição no Juízo Deprecado no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039357-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE AGUIAR OAB - SP241861 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.J.TEODORO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798559 Nr: 4947-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOACIR MOREIRA DA SILVA, A.L. 

CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA, LINDOMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Artur da Rocha Capilé - 

OAB:6187

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

SILVA - OAB:6.565/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897638 Nr: 28039-13.2014.811.0041

 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: NAIR MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843439 Nr: 47340-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST VENTURES, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se manifestem 

no prazo de 05 (cinco), sobre os honorários do Interventor Judicial 

depositados às fls. 1382/1383, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922366 Nr: 44835-79.2014.811.0041

 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: JMBDP, JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTE, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls 99/101, tendo em vista que não houve êxito no 

cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137611 Nr: 26391-27.2016.811.0041

 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: VALDEIR PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893557 Nr: 25605-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DA SILVA GOMES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALVINO ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030211 Nr: 36890-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pagamento voluntário da condenação, postulando o 

que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122727 Nr: 19921-77.2016.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25.065, GUILHERME FONTANA SILVEIRA - OAB:OAB/MT 19.851, 

JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - OAB:MT 10455, JULIANA 

FONTANA SILVEIRA - OAB:15573, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os ofícios juntados de fls. 63/69, postulando o que de 

direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732832 Nr: 29041-23.2011.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA 

SILVA FREIRE, LEILA BARROS SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIREDO DE 

MIRANDA - OAB:16890, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os esclarecimentos prestados pelo 

perito fls. 501/539. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 246951 Nr: 14667-75.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUSOFIBRA TELECOMUNICAÇOES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDEMAX PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON BARBOZA DE 

ALMEIDA SOARES - OAB:206692/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução, em que, intimada, a parte exequente 

deixou de comprovar o recolhimento da taxa judiciária devida.

Desta feita, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito, inclusive, com o cancelamento da sua distribuição perante o 

cartório distribuidor, com fulcro nos artigos 82, § 1º, 290, 320, 321, § 

único, 330, IV, 485, I, todos do NCPC.

Por efeito, determino o levantamento do bloqueio de ativos financeiros da 

parte executada, efetivado através do sistema Bacenjud.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1173762 Nr: 41657-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA

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

CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos e verificada a urgência, 

prevista no item 1.7.8 da CNGC/MT, DEFIRO a tutela de urgência para que 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE CUIABÁ adotem 

imediatamente todas as providencias necessárias para que a autora seja 

incontinente transferida e internada em hospital que disponha de UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, seja PÚBLICO ou PARTICULAR, bem como 

sejam fornecidos todos os recursos médico-hospitalares, em especial 

tratamento médico, medicamentos cirúrgicos, além de outros necessários 

ao restabelecimento de sua saúde, ainda que seja necessário a 

contratação de fornecedor particular. Os réus devem ainda e, se 

necessário, providenciar a remoção ou transferência para hospital em 

outra unidade da federação, mesmo particular, com suporte de UTI móvel 

ou aérea.Esta medida deve ser cumprida pelos réus imediatamente, sob 

pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos 

gestores.Intime-se o Superintendente da Central Estadual de Regulação, 

com urgência.Determino que o Oficial de Justiça de plantão acompanhe o 

cumprimento da ordem, diligenciando no sentido de promover a internação, 

mesmo em hospital particular, caso não exista vaga na rede pública de 

saúde. Citem-se os réus para, querendo, ofertar contestação no prazo 

legal, com as advertências legais. Concedo à autora os benéficos da 

justiça gratuita. Findo o plantão, promova-se a regular distribuição. Em 

razão do horário e urgência, serve esta decisão como mandado. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, madrugada de 05 de novembro de 2016, às 00:40 

hs.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito, em plantão 

judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873841 Nr: 12496-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTDO, DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 11.548, 

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 

9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 12496-67.2014.811.0041

Código 873841

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para manifestar 

acerca do petitório de fls. 379/381.

Após, retornem conclusos para análise do pedido do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070302 Nr: 55532-28.2015.811.0041

 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: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LUIZ PEREIRA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

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.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051603 Nr: 47224-03.2015.811.0041

 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: VICENCIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 344 e 487, I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial, para DECLARAR a inexistência do débito 

existente em nome da autora com relação ao mês de Fevereiro de 2014 no 

valor de R$ 956,50 (novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

centavos), e determino que a requerida refature o valor referente ao 

referido mês, procedendo a cobrança do aludido período com base no 

consumo real auferido e lido, e caso o consumo seja inferior a 10m³ 

deverá ser cobrada a taxa mínima. Possibilito, ainda, a cobrança pela 

média de valores das faturas do período de 06 (seis) meses anterior às 

faturas questionadas, na forma da fundamentação retro.Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em 

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

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

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

citação.Por entender que a autora sucumbiu na parte mínima do pedido, 

condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do 

art. 86, todos do Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1157025 Nr: 34686-53.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta SISANE VANZELLA em face do Banco 

do Brasil S/A, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, 

para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze 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 notificação 

da rescisão contratual.Condeno o réu nas custas e nos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087786 Nr: 5099-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUS EDITORA GRAFICA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 NCPC.Em caso de pagamento parcial 

a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 

523, § 2º o do NCPC).Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC.Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829874 Nr: 35625-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDEMAR LUIZ TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT DE AMORIN - OAB:6610-MT

 Processo n° 35265-38.2013.811.0041

Código 829874

Vistos.

Trata-se de feito que já foi extinto conforme sentença de fl. 105.

Desta feita, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 

109.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318654 Nr: 21375-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FIRMIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VILELA ARAUJO, ADRIANO 

MARTINS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - OAB:10120, 

EDSON GERRA DIAS - OAB:4670, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - 

OAB:4.993/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 Vistos.

As partes entabularam acordo às fls. 515-516, homologado por sentença 

à fl. 517.

Noticiada a satisfação da obrigação, este Juízo determinou a intimação da 

parte exequente a manifestar-se, sob pena de presunção da satisfação 

da obrigação e concordância com a extinção do processo, quedando-se 

ela inerte, consoante se denota da certidão de fl. 547.

Não obstante a isso, a parte executada peticinou novamente nos autos, 

levantando questões acerca de bloqueio de valores e do salvado às fls. 

540-541.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido.

Posto isto, declaro a obrigação satisfeita, extinguindo este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.
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No que diz respeito ao bloqueio de valores através do sistema Bacenjud, 

tem-se que todos os valores foram regularmente levantados mediante os 

alvarás de fls. 407, 439, 442, 518 e 519, não havendo nos autos qualquer 

bloqueio correspondente ao valor de R$ 1.500,00.

Quanto ao salvado, não há no título executivo judicial qualquer obrigação 

equivalente às pretensões vertidas pela parte executada em sua 

manifestação de fls. 540-541, razão pela qual indefiro os pleitos 

formulados nela.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113508 Nr: 16126-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 12, ALCINA 

SOARES DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, DETH MARIA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 07/03/2019, às 14 horas, para 

oitiva de testemunhas.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem o 

seu rol de testemunhas (NCPC, 357, § 4º).

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional nas hipóteses do art. 

455, § 4º, do NCPC.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 314156 Nr: 19163-16.2007.811.0041

 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: FRANCISCO VILELA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 Vistos.

Ultimem-se as determinações contidas no despacho de fl. 503, 

expedindo-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente para levantamento dos valores incontroversos (fls. 184 - saldo 

remanescente - e 459-460).

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração 

de cálculo das obrigações pecuniárias estabelecidas na 

sentença/acórdão, uma vez que subsiste divergência entre as partes 

quanto ao montante do crédito exequendo.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito dele, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para apreciação da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1324662 Nr: 14472-70.2018.811.0041

 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: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comprove a parte autora a sua insuficência de recursos para arcar com 

as custas e despesas processuais, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça requerida.

Sem prejuízo, traga a parte autora aos autos cópia escritura pública que 

instituiu a garantia real de hipoteca, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da tutela provisória de urgência almejada.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 307318 Nr: 16504-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIT FLY VIAGENS E TURISMO LTDA, ROSE 

MERY MENDANHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, JUNTE-SE AOS AUTOS O MANDADO DE PENHORA QUE 

ESTÁ NA PARTE INTERNA DA SUA CAPA.

Ademais, manifeste-se a parte exequente acerca do petitório do 

Condomínio credor da executada na reclação perante a qual foi efetuada a 

penhora no rosto dos autos de fls. 205 e 211, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Sem prejuízo, lavre-se termo de nomeação de bens à penhora como 

requerido pela parte executada às fls. 98-113, intimando-a para assiná-lo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por litigância 

de má-fé.

Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 391511 Nr: 26747-66.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSA CRISTIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDE PAIVA SERRA, HOSPITAL GERAL 

UNIVERSITÁRIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos.

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.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1173777 Nr: 41668-83.2016.811.0041

 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: BENEDITA ELIANA DE ALMEIDA

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

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARRUDA DE LEMOS - 

OAB:18363
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1173777

Vistos.

Recebi durante plantão judiciário, em 06 de novembro de 2016, às 14:00 

horas.

Este Juízo não pode proferir ordem à instituições que não fazem parte do 

processo.

A decisão inaugural que proferi ontem, às 19:40 hs, determina 

expressamente:

“... que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE CUIABÁ adotem 

imediatamente todas as providencias necessárias para que a autora 

BENEDITA ELIANA DE ALMEIDA seja incontinente transferida e internada 

em hospital que disponha de UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI, seja 

PÚBLICO ou PARTICULAR, bem como sejam fornecidos todos os recursos 

médico-hospitalares, em especial tratamento médico, medicamentos 

cirúrgicos, além de outros necessários ao restabelecimento de sua saúde, 

ainda que seja necessário a contratação de fornecedor particular.

 Os réus devem ainda e, se necessário, providenciar a remoção ou 

transferência para hospital em outra unidade da federação, mesmo 

particular, com suporte de UTI móvel ou aérea.

[...].

Intime-se o Superintendente da Central Estadual de Regulação, com 

urgência.”

Determinei, ainda, que o oficial de justiça acompanhe o cumprimento da 

ordem, a fim de que, inexistindo leitos de UTI na rede pública, promovesse 

a internação em rede particular:

“Determino que o Oficial de Justiça de plantão acompanhe o cumprimento 

da ordem, diligenciando no sentido de promover a internação, mesmo em 

hospital particular, caso não exista vaga na rede pública de saúde.”

Não há informações ainda quanto ao cumprimento da referida ordem, eis 

que ainda não devolvida pelo oficial de justiça.

Assim, solicite-se com urgência ao oficial de justiça o cumprimento integral 

da decisão.

Cuiabá, 06 de novembro de 2016, às 14:20 horas.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1173776 Nr: 41666-16.2016.811.0041

 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: DALVA DE FÁTIMA E SILVA SINHORINHO

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

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Do jeito que a inicial está posta, juntamente com o parecer do Nat não há 

como apreciar o pedido da tutela de urgência, conforme enunciado 

01/CNJ:

“Enunciado 1 – As ações que versem sobre pedidos para que o Poder 

Público promova a dispensação de medicamentos ou tratamentos, 

fundamentadas no direito constitucional à saúde, devem ser instruídas 

com prescrição e relatório de médico em exercício no Sistema Único de 

Saúde, ressalvadas as hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, 

sob risco de indeferimento de liminar ou antecipação da tutela.”

Portanto, antes de indeferir o pedido de tutela de urgência, faculto à parte 

autora trazer aos autos documentos que demonstrem o causa que deu 

origem ao seu estado de saúde, laudo médico com descrição do CID, nos 

termos do art. 303, § 6º, do CPC.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá - MT, 5 de novembro de 2016, às 19:09 horas.

_________________________________

Ana Paula da V. Carlota Miranda

Juiza de Direito Plantonista

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101046 Nr: 14894-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DENIZE MARIA XAVIER BISPO - OAB:5715, HÉLIO 

MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTÓRIA 

CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR, para devolução dos autos nº 

14894-07.2002.811.0041, Protocolo 101046, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931021 Nr: 49832-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS FESTEIROS DE SÃO 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788367 Nr: 42325-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO SECCO, ALCIOMAR AQUINO, IVO LUIS 

TEBALDI, LEONIR AGOSTINHO CALZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 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.: 735008 Nr: 31347-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSOL INDUSTRIA DE VAPOR E BIOMASSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335389 Nr: 24974-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, JOSÉ MILTON FERNANDES, JARBAS LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

277/278. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346314 Nr: 16519-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY GONÇALO DE ARAUJO

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382143 Nr: 18452-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNI GABRIEL DE ARRUDA AXKAR, NEUZA MARIA 

BAZO AXKAR

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

CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, FERNANDA GAETA ALEIXO - OAB:10954-E, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte interessada ser intimada na pessoa de seu advogado 

para pagamento dos emolumentos referente a 04 baixas de hipotecas nas 

matriculas nºs 72.480, 72.481, 72.482, 72.509 do livro 02, no prazo de 10 

(dez) dias, re querendo o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949924 Nr: 60316-82.2014.811.0041

 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: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JULIANA NOGUEIRA - OAB:42441 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉLIO KINIHS - OAB:

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364418 Nr: 2146-93.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA LOURDES FERREIRA PAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO MOREIRA - OAB:21.892/MT

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

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

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454822 Nr: 26251-03.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI PINHEIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE 

LTDA., BANCO VOLKSWAGEN S/A, VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:160.435, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI 

- OAB:OAB/SP 90604, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - 

OAB:14170/MT, Rafael Naves Dias - OAB:14847, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - 

OAB:19.280

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

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

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

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

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044299-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044299-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME RÉU: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A. Vistos. Trata-se de ação endereçada à 10ª Vara 

Cível da Capital, distribuída por dependência a processo que lá está em 

trâmite. Desta feita, determino a redistribuição deste processo ao Juízo da 

10ª Vara Cível da Capital, por força da existência em tese de conexão com 

processo que lá está em trâmite. Às providências. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044319-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARROSO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044319-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A EXECUTADO: RENATO BARROSO GUIMARAES 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, 

promovida por instituição financeira, 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 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 incompetente para o processamento de ação de execução, 

promovida por instituição financeira, com fulcro em contrato de abertura 

de crédito em conta corrente, cédulas de crédito e/ou mútuo bancário. 

Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1044062-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PASCOLI ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044062-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SERGIO PASCOLI ROMANI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. SERGIO PASCOLI ROMANI ajuizou a 

presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em 

desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada na imediata autorização e custeio do tratamento 

prescrito por seu médico com os medicamentos Lenalidomida (com nome 

comercial de Revlimid) + Ninlaro (Ixazomibe). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi 

possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária ser beneficiária de plano/seguro 

de saúde da parte ré, a indicação do tratamento medicamentoso 

combinado, bem como pelo fato de ter esclarecido suficientemente de que 

ambos os medicamentos podem ser utilizados para o tratamento da 

doença que a acomete. Do mesmo modo, verifico o perigo de dano 

inclusive o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora 

poderá sofrer piora clínica em decorrência do MIELOMA MÚLTIPLO - 

câncer da medula óssea (CID 90.1) de que está acometida, caso não seja 

imediatamente submetida ao tratamento proposto pela médica que a 

assiste atualmente. Necessário consignar, ainda, que o direito à saúde foi 

elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser 

humano, a constituir bem de elevada importância. O direito subjetivo à 

saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à 

generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal de nosso País 

(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 

integridade se deve velar, de maneira responsável e representa, na 

concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à 

vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e 

nada possui a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua 

essencial dignidade. A partir dessa premissa, as operadoras ou 

seguradoras de saúde, na elaboração e no cumprimento do contrato, 

possuem o dever de agir com boa-fé, a abranger o respeito e a lealdade, 

preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos 

interesses econômicos do segurado, em face da presunção legal de sua 

vulnerabilidade. De fato, o direito à livre iniciativa, que garante a atuação 

destas empresas no mercado, deve ser exercido em harmonia com o 

princípio da boa-fé objetiva, respeitando-se a defesa dos consumidores, 

porquanto as restrições, quanto aos procedimentos complementares e 

opcionais, não podem abranger, em contrapartida, intervenções e 

tratamentos indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, 

tanto física quanto mental. Ora, é certo que a impossibilidade da parte 

autora iniciar seu tratamento, agrava seu quadro de saúde de forma 

imediata, e em razão do câncer que a acomete (medula óssea) existe 

efetivo aumento de risco à sua vida, fazendo com que eventual sobrevida 

após o tratamento se dê em condições extremamente gravosas, isto sem 

contar o risco do câncer se alastrar afetando outros órgãos do corpo, o 

que tornará muito mais custoso ao plano de saúde se tal episódio ocorrer. 

Friso, ainda, que a matéria em discussão nos autos deve ser analisada à 

luz do entendimento consolidado pelo Colendo Tribunal Superior de Justiça 

que a respeito do tema fez editar a Súmula 469, verbis: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” 

Dessa forma, dúvidas não pairam quanto à aplicação da legislação 

consumerista ao caso dos autos, o que desde já pugna a parte autora, 

com a consequente aplicação das medidas que asseguram os direitos 

básicos do consumidor, especialmente aquelas previstas nos artigos 6º, 
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incisos IV, V, VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entre 

outras. Ademais, entendo que além de afrontar os dispositivos da 

legislação consumerista é inegável que a demora em proporcionar de 

maneira efetiva o tratamento autorizado atenta também contra o princípio 

da boa-fé contratual cuja previsão está contida no artigo 422 do Código 

Civil Brasileiro, verbis: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Em última análise, dada a gravidade da situação 

relatada e demais aspectos envoltos na controvérsia, incide no caso dos 

autos o princípio da dignidade da pessoa humana que constitui um dos 

fundamentos sobre os quais está alicerçada a República, conforme 

previsão contida no artigo 1º, III, da Constituição Federal, verbis: “Art. 1º. 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...); III - a dignidade da 

pessoa humana;”. Nesse diapasão, o contrato não pode ser visto 

tão-somente como um instrumento de circulação de riquezas, mas também 

como de desenvolvimento social, visto que o interesse das partes 

contratantes não pode contravir a valores constitucionais, como por 

exemplo, a defesa do consumidor (arts. 5º, “caput”, XXXII, e 170, “caput”, 

V, da Constituição). Portanto, em que pese o interesse econômico das 

empresas de plano de saúde, entendo ser mais relevante a proteção que 

deve ser conferida aos consumidores, que têm posição vulnerável na 

relação jurídica (art. 4º, I, da Lei n. 8.078/90), sobretudo porque o objeto 

principal do negócio jurídico é a saúde, direito fundamental social. Assim, 

preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar que a ré 

autorize/custeie o tratamento prescrito pela médica assistente da autora 

com os medicamentos Lenalidomida (Revlimid) + Ninlaro (Ixazomibe), no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória diária 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento 

injustificado, limitada ao patamar de 200.000,00 (duzentos mil reais), 

inclusive, execução indireta. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ 

do NCPC, DESIGNO o dia 25/03/2019, às 09:30 horas, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, inclusive, sendo 

necessário, em sede de plantão judicial. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042517-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042517-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHERILYN KARINE FRITSCHE RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Vistos. A requerente 

desistiu da presente ação, conforme se denota da manifestação em id. 

16996455. É o breve relato. Fundamento e decido. Acerca da desistência 

da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC dispõe que: “§ 5º. A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Não obstante, 

o artigo 90 do NCPC dispõe que: “Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu.” Não houve formalização da citação, de modo 

que desnecessária a manifestação da parte ré quanto ao pleito de 

desistência. Desta feita, face a ausência de citação da requerida, e ante a 

desnecessidade de anuência, HOMOLOGO por sentença, a desistência da 

ação manifestada em id. 16996455, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade, e sem honorários em 

razão da ausência de resistência à lide. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009784-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOHN KENNEDY 

BOMBAZAR DE ANDRADE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 30.08.2017, 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 Id 

1269447; 1269481; 12694483; 12694484; 12694485; 12694488; 12694490 

e 12694495. Devidamente citada (id 12840135), a parte ré apresentou 

documentos (id 13341736; 13341745; 13341751; 13341765; 13341772) e 

contestação (id 13520916), 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. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação (id 13946415). Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao (id 13388638). A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial ao id 13946498. A parte requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial ao id 14130353. 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. 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 
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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 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 NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, na época do 

sinistro, não havia a necessidade do esgotamento das vias administrativas 

para o exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro 

DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no 

mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 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. 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. As 

preliminares já foram analisadas, assim 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 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. 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 12694488), 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 13388638). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.08.2017, 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) 
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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. 11140588), 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): TORNOZELO 

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 TORNOZELO ESQUERDO 50% MÉDIO [...]” 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 completa da mobilidade de um tornozelo terá 

a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 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: - PÉ 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 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 

(30.08.2017) 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. Publique-se. Registre-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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038107-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO SANTANA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BENEDITO 

SANTANA DA SILVA move em desfavor de SEEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 27.10.2016, 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. 11199988, 11200014, 11200031, 11200152, 11200198, 11200262. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 11681381), arguindo preliminarmente: I– Da Inépcia da Inicial – 

Ausência de Documentos Indispensáveis à Propositura da Ação; II- 

Carência da Ação – Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora não apresentou impugnação à contestação (ids. 

14484976). Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado id. 12360894. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 14665132. 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. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO 

DO SINISTRO. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO 

ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que fora juntada carteira de identidade que é um 

documento válido a propositura da ação, sendo a mesma acostada no id. 

11200014. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial de id. 

11200014. Portanto, REJEITO a preliminar. 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. 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 e Boletim de Atendimento (id. 

1200198), 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. 12360894). 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 27.10.2016, 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 
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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. 12360894), 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 

CRÂNIO 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: [ ] 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 ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 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 lesão de estruturas crânio faciais terá a vítima 

direito a 100% 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 100% sobre 10%, perfazendo o 

total de 10% 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 CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 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). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta 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 27.10.2016. O parecer de análise médica anexado id. 12360894, bem 

como os comprovantes de transferência de valores (id. 11681411), 

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 BENEDITO SANTANA DA SILVA em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. 

Custas e honorários pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação. No entanto, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036313-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARIO ANGELO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0020385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036313-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JARIO ANGELO DE ALCANTARA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória d inexistência de débito c/c danos morais e 

danos materiais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada 

que JARIO ANGELO ALCANTARA move em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 37 de 624



inicial para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 11125660), ao que o 

requerente permaneceu inerte. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, qual seja, demonstrar sua hipossuficiência financeira, 

contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1005523-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO ZEILMANN (AUTOR(A))

GERTI ZEILMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

NELSON SILVA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005523-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSO ZEILMANN, GERTI ZEILMANN RÉU: NELSON SILVA BARROS, 

MARIA HELENA RONDON LUZ Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de ato jurídico c/c pedido de nulidade de escrituras públicas de 

compra e venda, nulidade e cancelamento de matrículas imobiliárias, com 

pedido de indenização por dano material e moral, e com pedido de 

antecipação parcial dos efeitos da tutela interposta por NELSO ZEILMANN 

e GERTI ZEILMANN, em face de NELSON SILVA BARROS, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, ANA SILVA ZARATA 

LOPES, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, MARIA HELENA RONDON 

GARCIA DOS REIS, e MANACÁ S/A. ARMAZENS GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda 

à inicial para efetuar o recolhimento das custas, ao que os requerentes 

permaneceram inertes, consoante certidão (id. 17032411). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Os autores foram intimados para promover 

atos e diligências que lhes competiam, qual seja, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1007517-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILINA FATIMA DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007517-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAMILINA FATIMA DE SOUZA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAMILINA FATIMA 

DE SOUZA ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 05.07.2017, 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. 

12402833, 12402835, 12402838, 12402834, 12402837, 12402836. 

Devidamente citada (12495245), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13086737), arguindo preliminarmente: I–Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II-Ausência de Documentos 

Essenciais à Regulação do Sinistro; III-Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro; IV-Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação, id. 13396640. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13348836. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 15332204. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 15404841. 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 
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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 DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. Assevera a 

parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que os documentos 

juntados ao id. 1242835 estão perfeitamente legíveis. Ademais, os 

números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do 

demandante foram informados na exordial de id. 12402832. Portanto, 

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/CPC, 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. SATISFAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM ESFERA 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. 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. 12402838), 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. 13348836). 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 05.07.2017, 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 
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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. 13348836), 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 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 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 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, 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 INFERIOR DIREITO: *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 caso em tela 

extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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 05 de julho de 2017. O 

parecer de análise médica anexado ao id. 13348836, bem como os 

comprovantes de transferência de valores (id. 15404841), 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 JAMILINA FATIMA DE SOUZA ALMEIDA, em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006044-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR ERASMO DA SILVA DEODATO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que IGOR ERASMO 

DEODATO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 08.03.2017, 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. 12149705, 

12149705, 12149708, 12149707, 12149710, 12149709. Devidamente 

citada (12213526), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

12910436), arguindo preliminarmente: I–Da Alteração do Polo Passivo para 

a Seguradora Líder; II-Comprovante de Residência em Nome de Terceiro; 

III-Satisfação da Indenização em Esfera Administrativa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 
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autora apresentou impugnação, id. 13395763. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13351407. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 15332194. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 15404881. 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. 

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/CPC, 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. SATISFAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM ESFERA 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. 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. 12149707), 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. 13351407). 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 08.03.2017, 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 
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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. 13351407), 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 INFERIOR 

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 INFERIOR 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 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, 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 INFERIOR 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 caso em 

tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 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 05 de julho de 2017. O 

parecer de análise médica anexado ao id. 13351407, bem como os 

comprovantes de transferência de valores (id. 12910498), 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 IGOR ERASMO DA SILVA DEODATO TEIXEIRA, 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 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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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007802-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILSON GALDINO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDILSON GALDINO DA COSTA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.07.2017, 

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. 12436464, 12436458, 12436471, 12436455, 

12436470, 12436468, 12436460, 12436479. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (ids. 1297833), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência dos Requisitos Autorizadores de Pagamento – Prêmio Não 

Pago. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 13423475. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13499901. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial, id. 15136643. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 15231610. 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 DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE 

PAGAMENTO – PRÊMIO NÃO PAGO. Sustenta a requerida que a parte 

autora estava inadimplente com suas obrigações quando ocorreu o 

sinistro e desta forma não faz jus ao recebimento da indenização 

decorrente do Seguro DPVAT. No entanto, já há o entendimento pacificado 

do Superior Tribunal de Justiça de que “a falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). Assim, rejeito a preliminar 

de ausência dos requisitos autorizadores de pagamento. 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. 

12436470), 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. 13499901). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 30.07.2017, 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 
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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. 13499901), 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: [ ] 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 

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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional 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 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 EDILSON GALDINO 

DA COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, 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 (30.07.2017) 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035758-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035758-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA ALVES PEREIRA RÉU: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 
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materiais que ADRIANA ALVES PEREIRA move em face de AUTOCAMPO 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para comprovar a alegada hipossuficiência, 

ao que o requerente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 

17016919). É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi 

intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja, 

demonstrar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas 

processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032629-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANHE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. VIVIANHE DOS SANTOS ajuizou ação de 

cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que foi determinada, ao id. 

15634716, 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 autora não manifestou-se, conforme se denota da certidão de 

id. 17016902. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030466-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030466-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AVELINO GOMES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. AVELINO GOMES DA 

SILVA ajuizou ação de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que 

foi determinada, ao id. 15424712, 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 autora não manifestou-se, conforme 

se denota da certidão de id. 17016684. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competiam, 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
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030293-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO AVILEZ BASCOPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. ORLANDO AVILEZ BASCOPE ajuizou ação de 

cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que foi determinada, ao id. 

15428552, 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 autora não manifestou-se, conforme se denota da certidão de 

id. 17016667. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competiam, 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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(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: 1029884-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDER FRANCISCO ALMEIDA DO CARMO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. EDER FRANCISCO ALMEIDA 

DO CARMO ajuizou ação de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em 

que foi determinada, ao id. 15289790, 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 autora não manifestou-se, conforme 

se denota da certidão de id. 17016656. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competiam, 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
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019859-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO JURANDIR MUNIZ PINHO RÉU: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por 

danos morais que BENEDITO JURANDIR MUNIZ PINHO move em face de 

VIVO S.A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial 

para comprovar a alegada hipossuficiência, ao que o requerente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 17016440). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, qual seja, demonstrar sua 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, contudo, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027692-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENISE BALANI RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano 

moral que DENISE BALANI RODRIGUES move em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

inicial para recolhimento das custas processuais, ao que o requerente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 17016431). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, qual seja, recolher as custas 

processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 
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desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022109-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CALDAS LUDGERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022109-55.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDERSON CALDAS LUDGERO REQUERIDO: MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos 

materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito que ANDERSON 

CALDAS LUDGERO move em face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial para comprovar a alegada hipossuficiência, 

ao que o requerente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 

17016415). É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi 

intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual seja, 

demonstrar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas 

processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029319-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MADEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO OAB - MT23822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029319-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA MADEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. ADRIANA MADEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA ajuizou ação de 

cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que foi determinado ao id. 

15244592, a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, a fim 

de juntar o requerimento administrativo, no prazo de 15 dias. Devidamente 

intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme atesta 

certidão de id. 17016181. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competiam, 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027071-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.M.S. TOUR AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA TURISTICA E 

SERVICOS DE RESERVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027071-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

G.M.S. TOUR AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA TURISTICA E 

SERVICOS DE RESERVAS LTDA - ME EXECUTADO: HUGO PEDRO 

BARROS MACIEL CORREA Vistos. Trata-se de ação de execução por 

quantia certa que GMS TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS através de seu 

representante legal GUSTAVO MACIEL DOS SANTOS move em desfavor 

de HUGO PEDRO CORREA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a 

emenda à inicial para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 

15626920), ao que o requerente permaneceu inerte. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja, demonstrar sua hipossuficiência 

financeira, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 
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diploma legal. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013377-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013377-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos. Trata-se de reclamação que FRANCISCA DE 

OLIVEIRA DA SILVA move em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. 

Após o ajuizamento da inicial foi indeferido a gratuidade de justiça, ao que 

determinou-se que a requerente recolhesse as custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito. Devidamente intimada, a requerente permaneceu inerte, 

consoante certidão (id. 17016147). É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, qual seja, demonstrar sua hipossuficiência financeira ou 

recolher as custas processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022343-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO MACONHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022343-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SATURNINO MACONHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. SATURNINO MACONHO 

ajuizou ação de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que foi 

determinado ao id. 14827918, a intimação da parte autora para que 

emendasse a inicial, a fim de juntar o requerimento administrativo, no prazo 

de 15 dias. Devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme atesta certidão de id. 17015978. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005510-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SOUZA CALONGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZAIR DA COSTA MOURA (RÉU)

ANTONIO CARLOS SEBASTIAO ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005510-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAERCIO SOUZA CALONGA RÉU: EUZAIR DA COSTA MOURA, ANTONIO 

CARLOS SEBASTIAO ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de usucapião 

urbano proposta por LAÉRCIO CALONGA em desfavor de EUZAIR DE 

COSTA MOURA e ANTONIO CARLOS SEBASTIÃO ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita foi indeferido pelas razões expostas ao id. 14709691, 

oportunidade em que foi determinada a intimação do autor para efetuar o 

recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Devidamente intimado para se manifestar, este deixou 

transcorrer o prazo “in albis”, consoante certidão de id. 17015450. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Intimado o autor para dar 

prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento das custas 

judiciárias, eis que o seu pedido de assistência judiciária gratuita fora 

indeferido, este não atendeu ao chamado judicial, estando esta ação 

paralisada desde o seu nascedouro. 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 
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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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1030445-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO (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: 1030445-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS PJE – 1030445-48.2018.811.0041 Vistos. Trata-se de 

ação na qual GREICY SANTANA DE ASSUNÇÃO busca indenização 

referente ao seguro DPVAT em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a 

requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do prévio requerimento 

administrativo, ao que o requerente permaneceu inerte, consoante 

certidão de id. 16918867. 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 
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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, 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021968-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ARJONA UMENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

SAMUEL SOUZA (RÉU)

RICARDO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

BRUNO BORGES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021968-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARICE ARJONA UMENO RÉU: SAMUEL SOUZA, RODRIGO DA CUNHA 

BARBOSA, BRUNO BORGES DE OLIVEIRA, RICARDO DA CUNHA 

BARBOSA Vistos. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de alugueis 

proposta por CLARICE ARJONA UMENO em desfavor de RODRIGO DA 

CUNHA BARBOSA e OUTROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi indeferido pelas 

razões expostas ao id. 9053928, 9624806, 14690639, oportunidade em 
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que foi determinada a intimação do autor para recolher a taxa judiciária no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. 

Devidamente intimado para se manifestar, este deixou transcorrer o prazo 

“in albis”, consoante certidão de id. 17014866. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Intimado o autor para dar prosseguimento ao feito, 

promovendo o recolhimento das custas judiciárias, eis que o seu pedido 

de assistência judiciária gratuita fora indeferido, este não atendeu ao 

chamado judicial, estando esta ação paralisada desde o seu nascedouro. 

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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038686-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038686-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSIAS ALVES DE FRANCA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença que 

JOSIAS ALVES DE FRANCA movem em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à 

inicial para comprovar o recolhimento das custas, ao que o requerente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 17031743). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, qual seja, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1024224-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024224-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI RÉU: GINCO URBANISMO LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução 

de valores que RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI move em face de 

GINVO URBANISMO LTDA. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a 

emenda à inicial para comprovar a alegada hipossuficiência, ao que o 

requerente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 16696320). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competiam, qual seja, demonstrar sua 

hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, contudo, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035508-54.2018.8.11.0041

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))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO COSTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035508-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 
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EXECUTADO: DIEGO COSTA SOARES Vistos As partes apresentaram 

acordo ao id. 17083007, cujo cumprimento final da obrigação ocorrerá com 

a quitação das parcelas. É o relatório. Decido. Verifica-se que com o 

parcelamento proposto no acordo, o prazo final para cumprimento da 

obrigação ocorrerá em Novembro/2022. O Código de Processo Civil, não 

encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do mesmo 

diploma, determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória 

de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Assim, com a 

homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá prejuízo 

para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o exequente título 

executivo judicial. Desta feita, 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, II do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001652-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001652-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum que EVANDRO PONHE CORREA DA 

COSTA move em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A. Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para comprovar o 

recolhimento das custas, ao que o requerente permaneceu inerte, 

consoante certidão (id. 16919441). É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competiam, qual seja, efetuar o recolhimento das custas processuais, 

contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035632-37.2018.8.11.0041

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:

BENEDITA DIVINA NUNES (EXECUTADO)

RAUFER MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035632-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: RAUFER MENDES BARBOSA, BENEDITA DIVINA NUNES 

Vistos. Trata-se de ação de execução proposta por MUTUA DE 

ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS CREA em desfavor de RENALDO 

MARCAL DE JESUS e OUTROS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Determinada a intimação do autor para recolher as custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e cancelamento 

da distribuição. Devidamente intimado para se manifestar, este 

permaneceu inerte. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Intimado 

o autor para dar prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento das 

custas processuais, este não atendeu ao chamado judicial. 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 artigo 290 do Novo 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. 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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036892-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO COLAVITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036892-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO COLAVITTI RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. O 

requerente desistiu da presente ação, conforme se denota da 

manifestação em id. 16609540. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que: “§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença.” Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que: “Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Não houve 

formalização da citação, de modo que desnecessária a manifestação da 
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parte ré quanto ao pleito de desistência. Desta feita, face a ausência de 

citação da requerida, e ante a desnecessidade de anuência, HOMOLOGO 

por sentença, a desistência da ação manifestada em id. 16609540, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor do autor referente ao valor depositado (id. 16171565), conforme 

dados bancários declinados em id. 16609540. Sem custas em razão da 

gratuidade, e sem honorários em razão da ausência de resistência à lide. 

Publique-se. Registre-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: 1028780-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028780-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA SENTENÇA. Trata-se ação de cobrança proposta por IDEAL 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA em desfavor de PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Após a realização de 

audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, requerendo 

consequentemente a sua homologação (id. 16995967). É o relatório. 

Decido O acordo preenche os requisitos legais, e as partes estavam 

devidamente representadas. Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão 

divididas igualmente (art. 90, § 2º). Todavia, as partes ficam dispensadas 

das custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º). Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014469-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NASCIMENTO MENDONCA FABRIS (REQUERENTE)

OGLACYR JORGE FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DUARTE (REQUERIDO)

ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

LILIANE CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE GILBERTO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA SILVA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014469-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: OGLACYR JORGE FABRIS, PAULA NASCIMENTO 

MENDONCA FABRIS REQUERIDO: CELINO DUARTE, MARIA ANGELA 

SILVA PAES DE BARROS, LILIANE CHAVES DOS SANTOS, JOSE 

GILBERTO CHAVES DA SILVA, ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA 

SENTENÇA. Trata-se ação de obrigação de fazer – adjudicação 

compulsória proposta por OGLACY JORGE FABRIS e PAULA 

NASCIMENTO MENDONÇA FABRIS em desfavor de CELINO DUARTE e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos. Após a realização de 

audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, requerendo 

consequentemente a sua homologação (id. 16992276). É o relatório. 

Decido O acordo preenche os requisitos legais, e as partes estavam 

devidamente representadas. Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão 

divididas igualmente (art. 90, § 2º). Todavia, as partes ficam dispensadas 

das custas remanescentes, se houver (art. 90, § 3º). Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010395-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE ALMEIDA DE SOUZA OAB - 035.852.731-73 (REPRESENTANTE)

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010395-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA VALENTINA DE SOUZA MARIANO 

REPRESENTANTE: DAYANE ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

MARIA VALENTINA DE SOUZA MARIANO, menor de idade representada 

pela sua genitora Dayane Almeida de Souza, devidamente qualificada em 

epígrafe, ingressa com a presente AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT, ao argumento de que no dia 18.09.2015, MOISÉS DOS SANTOS 

MARIANO, pai da autora, 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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), referente a cota parte que lhe e devida. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12801462; 12801484; 12801496; 12801502; 

12801509; 12801519; 12801535 e 12801540. Devidamente citada (id. 

12858411), a parte ré apresentou documentos (ids 13343015; 13343022; 

13343024; 13343029) e contestação (id 13518261), arguindo 

preliminarmente: I – Da Ilegitimidade “Ad Causam” de Parte no Polo Ativo da 

Presente Demanda; II – Laudo de Exame de Corpo de Delito – IML, 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. 13176002. 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 Ilegitimidade “Ad Causam” de Parte no Pólo Ativo da 

Presente Demanda Conforme se verifica, a Certidão de Óbito roga de 

presunção de veracidade, bem como, restou comprovado que a menor é a 

única filha beneficiária de Moises dos Santos Mariano, vez que sua 

genitora já recebeu a sua cota no processo de n° 4862-49.2016.811.0041 

(Código 1087278). Ou seja, a existência de cônjuge/companheiro não 

tornam os requerentes ilegítimos na presente ação, sendo necessário 

apenas observar a divisão da indenização pleiteada. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar de Ilegitimidade “Ad Causam”. LAUDO DE EXAME DE 

CORPO DE DELITO – 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 
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REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

inexiste interesse de agir, requer que seja decretada a extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatício. No entanto, o autor juntou cópia do requerimento 

administrativo devidamente protocolado em ids. 12801535. Portanto, é 

adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Não Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada MARIA VALENTINA DE SOUZA MARIANO representada por sua 

genitora DAYANE ALMEIDA DE SOUZA, em face da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A autora impetrou ação de cobrança 

de seguro obrigatório - DPVAT, eis que seu genitor, Moises dos Santos 

Mariano, fora vítima de acidente automobilístico em 18.09.2015, o que 

resultou em sua morte, conforme consta da certidão de óbito e boletim de 

ocorrência (id. 12801519). Inicialmente, é importante salientar que a morte 

do genitor da requerente, restou devidamente comprovada nos autos, 

através da Certidão de Óbito no id. 12801519, ao 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. 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”. Nesse 

sentido, o artigo 3º da Lei n. 6.194/74, prevê que em caso de morte de 

vítima de acidente automobilístico, o valor da indenização securitária 

atingirá o teto máximo no valor de R$13.500,00. “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 –R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte;” Em que pese à alegação trazida pela requerida em sede de mérito, 

requerendo a expedição de Ofício ao INSS, não se faz necessário à 

expedição de tal documento para verificar se o falecido possuía outros 

dependentes e/ou companheira, pois, os requerentes colacionaram o RG e 

Certidão de Óbito que demonstram que a vítima deixou apenas 1 filha. A 

par disso, da leitura às averbações da Certidão de Óbito, extrai-se o 

seguinte: “Sexo masculino, SOLTEIRO, instalador de som, 25 anos”. (...) 

DEIXOU 1 FILHA E, NÃO DEIXA BENS A INVENTARIAR. Insta ressaltar, que 

a Lei n. 6.194/74, não incumbe aos beneficiários o ônus de provar que são 

os únicos herdeiros da vítima, como condição para o adimplemento da 

obrigação indenizatória pelo Seguro DPVAT. Cabendo-lhes tão somente 

apenas a comprovação de serem herdeiros, o que foi feito. Nesse sentido, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT-PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA – 

ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA- ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

MORTE – GENITOR DO AUTOR – ÚNICO HERDEIRO – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do 

autor de filho do cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe 

o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte de 

seu genitor. (TJ- MT- APL: 0045145512015811004148257/2017, Relator: 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 17/07/2017).” Grifei. E o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul: “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE 

IDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MORTE DA GENITORA DOS 

AUTORES – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – PROVA DA CONDIÇÃO DE 

HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA 

DE OUTOS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Tendo 

a prova dos autos evidenciado que a morte se deu como consequência 

direta do acidente de trânsito sofrido, cabível a percepção do seguro 

obrigatório por morte. 2. Os requerentes são obrigados a comprovar a 

qualidade de herdeiros, não sendo necessária, entretanto, a 

demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros vivos. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS-APL: 08037473220168120008 

MS 080347-32.2016.8.12.0008, Relator: Des Sideni Soncini Pimentel, Data 

de Julgamento: 29/08/2017, 5ª Câmara Cível)” Grifo nosso. Ademais, 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). 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). No 

caso em tela, conforme já demonstrado, a indenização deve corresponder 

a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Contudo, extrai-se que a genitora e 

companheira do Moises dos Santos Mariano, já recebeu sua cota parte no 

processo n° 4862-49.2016.811.0041 (código 1087278), na quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) (id. 12801540), tendo a 

seguradora efetuado o pagamento do montante referente à cota parte 

correspondente apenas a companheira/genitora, conforme estabelecido 

em lei sendo assim, é devido o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais) a título de seguro DPVAT para a filha herdeira. Quanto ao 

termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 

do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.”. Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, ou seja, desde o evento danoso (Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp 1483620/SC)[1], aplicando-se os 

índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente com resolução 

de mérito os pedidos da ação proposta por MARIA VALENTINA DE SOUZA 

MARIANO, menor de idade representada pela sua genitora Dayane 

Almeida de Souza, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPBAT S/A, para condenar ao pagamento de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (18.09.2015), 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 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. Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para 

manifestar acerca da presente sentença. 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 

Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006286-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & GEORGINI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO OAB - PR30485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006286-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRANDA & GEORGINI LTDA RÉU: UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Vistos. Cuida-se de Ação Monitória 

lastreada em notas fiscais, objetivando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a ré foi 

regularmente citada, deixando de pagar o débito e de oferecer Embargos. 

A parte autora noticiou que a parte ré efetuou o pagamento extrajudicial do 

valor principal do débito, requerendo o prosseguimento do feito em seus 

termos ulteriores. É o relatório. Decido. O artigo 701, § 2º, do NCPC dispõe 

que: "Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

(...); § 2º. Constituir-se-á 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, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial". 

Nesse diapasão, não paga a dívida constante do mandado de pagamento, 

nem opostos embargos monitórios, constitui-se, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Tratando-se, doravante, de cumprimento de sentença, 

promovam-se as devidas anotações, nos termos do artigo 1.028, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGC/MT. Levado a efeito o cumprimento da determinação 

acima, intime-se a parte credora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 524 do NCPC. Decorrido o prazo acima sem 

manifestação, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo. Ultimado a 

providência anterior mediante a manifestação da parte credora, intime-se a 

parte devedora, no endereço em que citada, para que efetue o pagamento 

do débito, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de 

que, se não o fizer tempestivamente, ele será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, § 2º, inciso II, 523, § 1º, do NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, no prazo acima previsto, a multa e 

os honorários deverão incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do 

artigo 523, § 2º, do NCPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário integral, expeça-se, desde logo, o mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios ao 

valor da dívida, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do 

artigo 523, § 3º, do NCPC. Consigne-se, ainda, que transcorrido o prazo 

previsto para o cumprimento voluntário da obrigação estampada no título 

executivo judicial constituído de pleno direito, iniciará o prazo de 15 

(quinze) dias, para que, querendo, apresente, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do NCPC. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002869-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WAGNER JADYR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WAGNER JADYR DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima 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. 11693329, 11693352, 11693370, 11693379, 

11693386, 11693398, 11693405, 11693411, 11693419, 11693426, 

11693438, 11693447, 11693456. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 12559974), 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; 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. 

12948463. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

12926186. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

13964600. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

16238716. 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 

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. 

1163456. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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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. 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/CPC, 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. 

11693398), 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. 13892683). 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 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 
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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. 13892683), 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 A requerente em sua peça inicial pede o reembolso por 

despesas médicas suplementares, no entanto o recibo juntado ao id. 

11693447 não demonstra a relação dos gastos com o tratamento das 

respectivas sequelas. 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 WAGNER JADYR DA SILVA 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 (24.10.2017) 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032929-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDETH NEPONUCENA PEREIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. 

Trata-se de ação revisional de cobrança de água c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência 

que CLAUDETH NEPONUCENA PEREIRA move em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial 

para comprovar a hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento 

das custas, ao que a requerente permaneceu inerte, consoante certidão 

(id. 16248587). É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competiam, 

qual seja, comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das 

custas processuais, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. 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 
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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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. Publique-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: 1002551-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA GARCIA DE ARAUJO, ANDRE LUIZ LOPES 

REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos. As partes noticiaram em id. 

16920705, que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação e a extinção do processo. 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” do Novo Código de Processo Civil. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Todavia as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, CPC). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-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: 1004669-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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: 1004669-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO GARDEN VILLE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. As partes noticiaram em id. 16153239, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação e a extinção do 

processo. Em id. 16592801, a requerida colacionou o comprovante com o 

pagamento do valor integral da obrigação. 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” do Novo Código de Processo Civil. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Todavia as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, CPC). 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. Registre-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: 1025045-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025045-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: SEPCO1 

CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA Vistos. A requerente desistiu da 

presente ação, conforme se denota da manifestação em id. 16038745. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Acerca da desistência da ação, o 

parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC dispõe que: “§ 5º. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.” Não obstante, o artigo 90 do 

NCPC dispõe que: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu.” Não houve formalização da citação, de modo que 

desnecessária a manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência. 

Desta feita, face a ausência de citação da requerida, e ante a 

desnecessidade de anuência, HOMOLOGO por sentença, a desistência da 

ação manifestada em id. 16038745, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade, e sem honorários em 

razão da ausência de resistência à lide. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012707-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012707-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO BATISTA BARCELOS RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. 

Trata-se de ação na qual MARCIO BATISTA BARCELOS busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face de LIBERTY SEGUROS 

S/A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a requerente, emenda à 

inicial para efetuar a juntada do prévio requerimento administrativo, ao que 

o requerente permaneceu inerte, consoante certidão de id. 16067540. 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 
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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 

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; 
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026657-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NEVES FANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026657-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRE NEVES FANTONI REQUERIDO: AM1 COMUNICACAO 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência 

que ANDRÉ NEVES FANTONI move em desfavor de REPORTER MT. Após 

o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial para comprovar 

a alegada hipossuficiência (id. 15605065), ao que o requerente 

permaneceu inerte. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competia, qual 

seja, demonstrar sua hipossuficiência financeira, contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1038493-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE PAULA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038493-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARLENE PAULA GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação na qual DARLENE PAULA 

GONÇALVES busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de 
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PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da inicial 

foi determinado a requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do 

prévio requerimento administrativo, ao que o requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão de id. 17128709. 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 

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 
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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: 1038466-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038466-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO PAULA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação na qual DIOGO PAULA DA 

SILVA busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do 

prévio requerimento administrativo, ao que o requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão de id. 17128725. 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 
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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, 

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 
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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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029395-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODENIL LIMA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação na qual ODENIL LIMA DE 

MORAIS busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da inicial 

foi determinado a requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do 

prévio requerimento administrativo, ao que o requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão de id. 17129946. 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 
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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, 

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. 
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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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021176-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO 7Y - 7 Y DISTRIBUIDORA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021176-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO RÉU: GRUPO 7Y - 7 Y 

DISTRIBUIDORA Vistos. O requerente desistiu da presente ação, conforme 

se denota da manifestação em id. 15384949. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do 

NCPC dispõe que: “§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença.” Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que: “Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Não houve 

formalização da citação, de modo que desnecessária a manifestação da 

parte ré quanto ao pleito de desistência. Desta feita, face a ausência de 

citação da requerida, e ante a desnecessidade de anuência, HOMOLOGO 

por sentença, a desistência da ação manifestada em id. 15384949, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor do autor referente ao valor depositado (id. 14174072), conforme 

dados bancários declinados em id. 15384949. Sem custas em razão da 

gratuidade, e sem honorários em razão da ausência de resistência à lide. 

Publique-se. Registre-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: 1009218-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (RÉU)

DEVANIR SOARES MORENO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009218-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIDELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: MARIA AUXILIADORA PRADO 

DORILEO, DEVANIR SOARES MORENO Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por dano material e moral que ERIDELSON DE ALMEIDA 

OLIVEIRA move em desfavor de MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO e 

DEVAIR SOARES MORENO. Após o ajuizamento da inicial foi determinado 

a emenda à inicial para efetuar o recolhimento das custas, ao que o 

requerente permaneceu inerte, consoante certidão (id. 14203244). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para 

promover atos e diligências que lhe competiam, qual seja, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, contudo, deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. 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 artigo 290 do Novo 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. 

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. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais, ao que 

desde já, autorizo o desentranhamento dos documentos apresentados 

pela autora, mediante recibo nos autos. 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: 1019551-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1019551-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

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

05.05.2018, 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. 13992122, 13992139, 13992171, 13992348, 

13992410, 13992454. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 16046782), arguindo preliminarmente: 

I–Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da 

Necessidade de Realização de Pedido Administrativo. No mérito, rebateu 

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

autora apresentou impugnação, id. 16166458. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 15623053. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 16166458. A requerida não manifestou-se 

acerca do laudo pericial, consoante se extrai da certidão de id. 17131174. 

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 
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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. 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 áudios aos ids. 13992348, 13992410 e 13992454, onde a 

requerida se nega em receber o protocolo de prévio requerimento 

administrativo. 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. 13992171), 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. 15623053). 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 05.05.2018, 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 
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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. 15623053), 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 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 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, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, 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: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

6.750,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 

2.362,50 Ao que tange o pedido de danos morais, verifica-se que o mero 

dissabor ocasionado pelo inadimplemento de obrigação legal imposta pela 

seguradora responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura 

ato lesivo a ensejar indenização por danos morais, portanto rejeito o 

pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) 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 SANDRO NEY SOUZA DE AQUINO move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 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 

(05.05.2018) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015873-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BRENDA BRANDÃO DE ALMEIDA 

neste ato representado por sua genitora CLAUDIMARA BRANDÃO DE 

ALMEIDA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 28.11.2016, 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. 13562499, 

13562501, 13562506, 13562510. Devidamente citada, a parte ré 
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apresentou contestação e documentos (ids. 14940374), 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; 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. 

15342012. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

15103488. A parte autora não manifestou-se acerca do laudo pericial, 

conforme se extrai da certidão de id. 17134199. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 16219592. 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 

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. 

13562510. 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. 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/CPC, 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. 

13562506), 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. 15103488). 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 
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“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 28.11.2016, 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. 15103488), 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 

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 

OMBRO 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 a perda 

anatômica e/ou funcional completa 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, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 

6,25% 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 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 6.750,00= R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 

3.375,00= R$ 843,75 TOTAL= R$ 843,75 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 
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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 BRENDA BRANDÃO DE ALMEIDA neste ato 

representado por sua genitora CLAUDIMARA BRANDÃO DE ALMEIDA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.11.2016) 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 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. Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) para 

manifestar acerca da presente sentença. 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: 1006030-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADIMAR DE MELO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. ADIMAR DE MELO DA SILVA interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16086763, ao argumento de 

que há contradição e omissão na sentença. Deste modo, requer que sejam 

reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a omissão e a 

contradição do julgado, especialmente para aplicação de litigância de má 

fé a requerida e majorar os honorários advocatícios. A requerida 

apresentou contrarrazões em id. 16250796 arguindo o descabimento dos 

embargos de declaração e a inexistência de litigância de má-fé, pugnando 

pela rejeição dos embargos de declaração. É o breve relato. Decido. 

Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos. 

Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo 

Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto aos itens 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Assim, os presentes embargos declaratórios não 

comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e nego-lhes provimento. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo Número: 1015876-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16683218, ao argumento de 

que há omissão na sentença de id. 16431815. Deste modo, requer que 

sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a 

omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de aplicação de 

litigância de má fé a requerida e majorar os honorários advocatícios. É o 

breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 
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por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

de aplicação de litigância de má-fé trazido na impugnação em sede mérito 

(id. 16212615). Referente a alegação de litigância de má-fé levantada pela 

parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, observa-se 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. No que tange aos 

honorários advocatícios, a sentença é clara em sua determinação quanto 

ao pagamento de 10%. Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito 

claro em seu § 2º, incisos I ao IV, onde dispõe uma margem para que se 

arbitre o valor que julgar necessário aos honorários advocatícios, levando 

em questão o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido do 

serviço, bem como a natureza e importância da causa, o grau de zelo do 

profissional e o lugar de prestação do serviço. Na verdade, a parte 

embargante pretende a modificação da sentença, sendo a via dos 

declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam acolhimento 

por não haver no julgado os vícios propalados. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração sanando os vícios da omissão e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de 

apelação, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022720-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1022720-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVARISTA DA COSTA Vistos etc. EVARISTA DA COSTA 

ajuizou ação de restauração de registro civil, requerendo a restauração 

da sua certidão de nascimento. Argumenta que procurou o Cartório Xavier 

de Matos solicitando a 2ª via da sua certidão de nascimento, registrada no 

livro 21, folhas 245, termo 11.357, onde foi informada que não consta 

registrado o seu nascimento no mencionado livro. Assim, requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a restauração 

da sua certidão de nascimento. A inicial (id. 14363797 pág. 01/07), veio 

instruída com documentos (ids. 14363800 pág. 01/10). O Ministério Público 

se manifestou favorável ao deferimento dos pedidos da autora. (id. 

15170507 pág. 01/04) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A 

Lei de Registro Públicos (Lei 6015/73) em seu artigo 50 estabelece: “Art. 

50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, (...).” O Dr. Jáder Lúcio de Lima Pessoa em sua tese de mestrado 

assim orienta sobre a importância do registro de nascimento para um 

individuo: “O registro civil de nascimento é um dos primeiros passos em 

direção à dignidade humana e à cidadania. O registro é um direito inerente 

à pessoa humana de ser reconhecida, pelo Estado e pela sociedade, 

como sujeito de direitos e obrigações, com um nome, uma filiação, uma 

história única de vida, e não como mais uma simples estatística nos 

bancos de dados governamentais. Para Regina Fernandes, “de 

importância e relevância imensuráveis, o registro de nascimento dá início à 

história jurídica de cada pessoa, significando o marco inicial para o 

exercício pleno da cidadania”. Como visto, é inerente à pessoa humana ter 

o seu registro civil de nascimento, sendo um dever do Estado viabilizar e 

facilitar os meios a fim de garantir tal direito. Verifico nos autos, 

especificamente pela certidão de nascimento id. 14363800 pág. 07, onde 

informa os dados do registro “número do livro, folhas e o termo do 

registro” idênticos ao apresentado no campo “Doc. Origem” na Carteira de 

Identidade –RG da requerente, juntada no id. 14363800 pág. 02. A 

Escrevente Juramentada do Cartório Xavier de Matos (id. 14363800 pág. 

06), informou que não consta registrado o nascimento da autora no livro 

informado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assim tem decidido: 

“PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE 

NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE 

CASAMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ 

PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II - Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela Apelada. III - O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109 da Lei 6.015/73, é o de 

jurisdição voluntária, nos quais o magistrado pode optar em não aderir ao 

princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso concreto, 

a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, do CPC. 

IV - Submeter a Recorrida a rigorismos formais quando instrui os autos 

com a documentação capaz de permitir a existência de registro anterior, 

viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a negar-lhe 

existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm direito V 

Apelação improvida. (TJ-AM - APL: 00016239720128040000 AM 

0001623-97.2012.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 09/09/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/09/2013)” (grifei) “APELAÇAO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

LEGALIDADE ESTRITA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Sendo de jurisdição voluntária o procedimento, não está 

vinculado o Juiz, ao decidir, aos ditames estritos da lei, podendo adotar 

solução que lhe pareça mais adequada e oportuna, como deixa claro o art. 

1.109 do CPC. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Civel, 

38090051970, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2012, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2012) No caso dos autos a Carteira de 

Identidade – RG juntada no id 14363800, pag. 02, informando os dados do 

seu registro de nascimento no campo “Doc. Origem”, aliado a cópia da 
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Certidão de Nascimento (id. 14363800 pág. 07), são suficientes para a 

análise e procedência dos pedidos da autora. Com estas considerações e 

fundamentos, bem como nos termos do parecer Ministerial, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, ao que determino a restauração da certidão 

de nascimento de “EVARISTA DA COSTA”, a qual deverá ser lavrada em 

livro próprio tendo como base as cópias do RG (id. 14363800 pág. 02/03) 

e a certidão de nascimento (id. 14363800 pág. 07), fazendo constar o livro 

21, folhas 245 e o termo 11.357, em consonância com a antiga certidão, 

com os seguintes dados: Nome: Evarista da Costa; Data de Nascimento: 

26.10.1964; Filiação: Grigorio da Costa e Sebastiana Anicreta de 

Guimarães; Local de Nascimento: Ribeirão da Fazenda, Município de 

Chapada dos Guimarães/MT. Em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Após a 

fluência do lapso recursal, expeça-se o competente mandado ao Cartório 

Xavier de Matos desta Capital para que seja realizada a restauração da 

certidão de nascimento, devendo ser remetido uma via a este juízo, para 

ser entregue a autora, e uma cópia para ser arquivada com os presentes 

autos. Sem custas, haja vista a gratuidade da justiça deferida (id. 

14728211). Sem honorários advocatícios, uma vez que se trata de 

procedimento de jurisdição voluntária. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas 

baixas e anotações. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010604-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1010604-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. MARINA PEREIRA DA SILVA interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16085702, ao argumento de 

que há omissão na sentença de id. 15940994. Deste modo, requer que 

sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a 

omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de aplicação de 

litigância de má fé a parte requerida e majorar os honorários advocatícios. 

É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 6 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Assim, os presentes embargos declaratórios não 

comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015164-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015164-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA 

interpôs tempestivamente Embargos de Declaração id. 16085488, ao 

argumento de que há omissão na sentença de id. 15940673. Deste modo, 

requer que sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de 

afastar a omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de 

aplicação de litigância de má fé a parte requerida e majorar os honorários 

advocatícios. É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos 

de Declaração por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de 

Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 
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indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Assim, os presentes embargos declaratórios não 

comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010794-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1010794-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VINICIUS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. LUCAS VINICIUS DE SOUZA interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16085470, ao argumento de 

que há omissão na sentença de id. 15941549. Deste modo, requer que 

sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a 

omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de aplicação de 

litigância de má fé a parte requerida e majorar os honorários advocatícios. 

É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Assim, os presentes embargos declaratórios não 

comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013322-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 74 de 624



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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013322-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DE JESUS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. MILTON DE JESUS SANTOS interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16085468, ao argumento de 

que há omissão na sentença de id. 15941585. Deste modo, requer que 

sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a 

omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de aplicação de 

litigância de má fé a parte requerida e majorar os honorários advocatícios. 

É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Assim, os presentes embargos declaratórios não 

comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração 

sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a 

interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013098-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013098-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES interpôs 

tempestivamente Embargos de Declaração id. 16085158, ao argumento de 

que há omissão na sentença de id. 15941973. Deste modo, requer que 

sejam reconhecidos os embargos de declaração, a fim de afastar a 

omissão do julgado, especialmente para apreciar o pedido de aplicação de 

litigância de má fé a parte requerida e majorar os honorários advocatícios. 

É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos. Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 

1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 
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realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Com essas considerações, ACOLHO os embargos de 

declaração sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035339-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER 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)

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: 1035339-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXSSANDER GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. ALEXSSANDER GONÇALVES 

DA SILVA interpôs tempestivamente Embargos de Declaração id. 

16084973, ao argumento de que há omissão na sentença de id. 15944759. 

Deste modo, requer que sejam reconhecidos os embargos de declaração, 

a fim de afastar a omissão do julgado, especialmente para apreciar o 

pedido de aplicação de litigância de má fé a parte requerida e majorar os 

honorários advocatícios. É o breve relato. Decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos. Acerca dos Embargos 

de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando a sentença embargada, observo que razão assiste a 

embargante no que tange à omissão, vez que não fora apreciado o pedido 

em sede de mérito, quanto ao item 7 dos pedidos da inicial. Pois bem, o 

pedido de que a seguradora se comunique com o segurado através do 

processo judicial em nada interfere no andamento do feito e nem traz 

prejuízo à parte autora. Ademais, quanto a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece guarida, 

observa-se 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. No que tange aos honorários advocatícios, a 

sentença é clara em sua determinação quanto ao pagamento de 10%. 

Esclareço que, o artigo 85 §8º do NCPC é muito claro em seu § 2º, incisos I 

ao IV, onde dispõe uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). Com essas considerações, ACOLHO os embargos de 

declaração sanando os vícios da omissão e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031744-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAINE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/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 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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019810-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LANDOVOIGT DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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 
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pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15602812, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016859-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15601228, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003988-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o cumprimento 

do acordo no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035923-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010650-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012896-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE (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 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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016435-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009681-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA RODRIGUES BARBOSA DE FARIAS RANDO (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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037846-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO IFRAN SOARES (RÉU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16810172, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FIRMINO DOS SANTOS (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))

 

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 o interesse em 
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executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008490-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039056-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA CRUZ (RÉU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 1681896, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004148-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL EDNER SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022488-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSANELLO 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:

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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009804-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSON ALVES DE NOVAIS (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:

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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019800-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (REQUERENTE)

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 sobre a certidão do oficial id. 16820190, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024190-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA SILVA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Karla Mayra Salles (EXECUTADO)

RAFAEL SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715/O (ADVOGADO(A))

 

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 sobre a certidão do oficial id. 17113992, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014913-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERILON BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP (DEPRECADO)

MARCOS GERALDO DE MORAIS (DEPRECADO)

 

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 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011673-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

MARCELA CARDOSO PERES (REPRESENTADO)

 

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 sobre a certidão do oficial id. 17008377, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034470-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

EDILSON SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE FREITAS (RÉU)

 

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

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

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 16982872, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018295-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BOSCO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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 o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026133-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

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

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BARBOSA PEREIRA (EXECUTADO)

 

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 sobre a certidão do oficial id. 17019746, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042475-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042475-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TARCILIA DE SOUZA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 

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 12/03/2019, às 12h00 – Sala: Conciliação 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043815-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER BALDOINO ALVES (EXECUTADO)

FARMACIA EBL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041183-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSSETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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 DESPACHO Processo: 1041183-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ROSSETO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique especificamente o 

valor que pretende receber a título de danos morais, não podendo, para 

tanto, ser vinculado ao salário mínimo, conforme determina o art. 7º, IV, da 

Constituição Federal, somando-se ao valor da causa (art. 292, V, do CPC). 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 
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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: 1010089-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

NILTON DE CAMPOS (REQUERIDO)

ODILA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

MARCELO BOZETTI (REQUERIDO)

JOACY DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOENY DE CAMPOS (REQUERIDO)

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (REQUERIDO)

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MOACYR DE CAMPOS (REQUERIDO)

WILSON DE CAMPOS (REQUERIDO)

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010089-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS REQUERIDO: MINERACAO NOVA 

ESPERANCA LTDA - ME, AMAURI DE CAMPOS, MTSUL CONSTRUCOES 

LTDA, MARCELO BOZETTI, KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS, 

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS, ODILA MARQUES DE CAMPOS, JOADIL 

MARQUES DE CAMPOS, MOACYR DE CAMPOS, JOACY DE CAMPOS, 

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN, JOENY DE CAMPOS, 

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA, JOSE FRANCISCO DE CAMPOS 

FILHO, WILSON DE CAMPOS, NILTON DE CAMPOS O requerido Joacy de 

Campos insurgiu-se contra a decisão de Id. 16139232 que concedeu a 

tutela antecipada de urgência, pugnando pela revogação da medida junto 

ao ID n. 16554324. Em suas arguições fez os seguintes apontamentos: i) 

incompetência absoluta do juízo por se tratar de matéria atinente a direitos 

reais, devendo a ação ser encaminhada ao juízo do local do imóvel, qual 

seja, Comarca de Poconé; ii) Nulidade da averbação da medição na 

matrícula n. 15.484, em face da localização da área estar em local distinto 

da averbação R-04/15.484, estando o memorial descritivo em desacordo 

com o art. 213, II, da Lei 6.015/73, por não conter as assinaturas dos 

confinantes, inclusive, sendo realizado pedido administrativo ao Cartório 

para o cancelamento da referida averbação; iii) A área contida na 

matrícula 15.484 está sobreposta na área dos réus sob a matrícula nº. 

17.391; iv) Ausência da condição de inventariante do Sr. Amauri de 

Campos, pois a partilha do inventário ocorreu em 05.02.2013, sendo 

indevidas as negociações representadas por ele, inclusive, a própria 

cessão da PGL 866.424/1993, realizada nestas condições, não foi 

homologada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral; v) Ausência 

dos requisitos da reintegração de posse, já que os requerentes não 

comprovaram que detinham a posse daquela área ou que tivessem 

perdido a referida posse. O requerido Joacy de Campos também informou 

a interposição de Agravo de Instrumento contra a referida decisão (AI 

1013949-67.2018.8.11.0041). A seu turno, a parte autora apresentou 

manifestação junto ao ID n. 16586805, refutando as alegações da parte ré, 

requestando pela manutenção da liminar. Em seguida sobreveio nova 

manifestação do requerido Joacy de Campos reiterando pedido de 

reconsideração para revogação da liminar (ID n. 16979620). Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. O art. 296 do CPC dispõe que a tutela 

antecipada pode ser revogada ou modificada a qual tempo, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. No caso dos autos, não obstante os 

argumentos lançados pelo requerido Joacy de Campos no pedido de 

reconsideração, vejo que a manutenção da liminar é medida que se impõe. 

Explico. No que diz respeito à incompetência do juízo entendo que deve 

ser apreciada por ocasião da decisão saneadora, quando se terão 

apresentadas as contestações pelos demais réus, além de ser o momento 

oportuno para apreciar preliminares e sanar irregularidades. Quanto ao 

pedido de reconsideração o réu sustenta a incongruência na matrícula nº. 

15.484, insurgindo quanto ao tamanho da área, origem e local. Aponta que 

a matrícula n.º 15.484 teve origem do desmembramento das terras objeto 

da matrícula 12.289 do CRI de Poconé, localizada na comunidade Pau D’ 

Alho. Relata que o Sr. Amaury de Campo adquiriu 44 hac. 5.000 m² do Sr. 

Antônio Alves dos Santos, consoante AV-06/12.289. Segue descrevendo 

que em consequência do desmembramento surgiu a matrícula nº 15.484, 

no entanto, de forma surpreendente apontou uma área de 108 hectares e 

0.607 m². Não bastasse, foi lavrada averbação R-04/15.484 por meio do 

memorial descritivo constando como confinante a área da matrícula nº. 

17.391, pertencente ao réu e sua família. Ocorre que a averbação foi feita 

em desacordo com o art. 213, II, da Lei 6.015/73, por não conter as 

assinaturas dos confinantes, pois se tratam de matrículas com origens 

distintas e em locais distintos. Ressalta que a averbação acarretou a 

sobreposição da área da matrícula 15.484 na área dos réus (Matrícula nº. 

17.391), inclusive, sendo objeto de notificação extrajudicial ao Cartorário 

para que efetue o cancelamento da averbação. Pois bem. Embora os fatos 

narrados acima causem estranheza e requer apuração, é certo que foram 

feitos em Cartório, gozando de presunção juris tantum de veracidade, ou 

seja, até que se prove o contrário os atos perpetrados pelo tabelião são 

válidos. Salienta-se que a insurgência da parte ré poderá demandar até 

mesmo uma ação judicial caso o pleito não seja atendido pelo cartorário 

por meio da notificação extrajudicial. Assim, tal argumento apesar de 

relevante não tem o condão de acarretar a revogação da liminar, já que em 

tese o imóvel da mat. 15.484 é confiante com a área da matrícula n. 

17.391. Noutro giro, sobre o contrato de parceria para exploração mineral 

feito entre a parte autora e a ré Mineradora Nova Esperança Ltda, apesar 

de o réu no pedido de reconsideração questionar a representação pelo Sr. 

Amauri por não pertencer ao quadro societário, veja-se pela procuração 

colacionada pela autora à fl. 385 (ID n. 16595836) que o sócio José 

Francisco de Campos Filho outorgou poderes ao Sr. Amauri de Campos 

parar representar a empresa, razão pela qual ao menos nesse momento 

não há nada que indique vícios nos negócios firmados. Ademais, 

conquanto o réu Amauri de Campos não seja proprietário das áreas da 

mat. 17.391, bem como sócio da empresa ré Mineradora Nova Esperança, 

da análise do conjunto probatório produzido se extrai que o mesmo 

sempre esteve na frente dos negócios da família, inclusive, com ciência 

dos demais membros. De outra banda, quanto às cessões das lavras PLG 

nº. 866.115/2009 e PGL nº. 866.424/1993 feitas pelo réu Amauri de 

Campos em favor da parte autora, embora a parte ré alegue que não 

existe nenhum registro junto ao DNPM que pudesse amparar o direito da 

parte reclamante, não é o que se constata dos documentos juntados aos 

autos. Quanto à lavra PLG nº. 866.115/2009, em consulta ao Site do 

Departamento Nacional de Produção Mineral é possível ver que a 

titularidade foi passada para o nome de Rafael de Oliveira Cotrim Dias, 

sócio da parte autora, consoante extrato em anexo. Ou seja, a lavra 

passou a ser de titularidade da parte autora, o que demonstra a sua 

legitimidade para questionar a sua posse. Já no tocante à lavra PLG nº. 

866.424/2009, conforme se extrai do Parecer PROGE nº. 565/2008-CCE 

(ID n. 16587040), não foi possível a transferência de titularidade pelo fato 

de não ter sido arrolada no inventário, de maneira que só poderia ser 

transferida pelo espólio. Denota-se que o indeferimento somente ocorreu 

por não ter sido inserida no inventário, contudo, tal fato não impede que 

após a regularização seja realizada a transferência, até porque o contrato 

de cessão ainda continua válido. Dessa forma, as razões expendidas pelo 

requerido não são suficientes para revogar a liminar. Consigno que a 

decisão foi objeto de agravo de instrumento, tendo o ilustre Des. Guiomar 

Teodoro Borges entendido por ouvir a parte contrária, o que demonstra a 

complexidade dos fatos, sendo prudente aguardar o julgamento do mérito 

do recurso. Fortes nesses argumentos INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pelo requerido Joacy de Campos junto ao ID n. 

16554324. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020840-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA RABELLO (AUTOR(A))

IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO (AUTOR(A))

NERBIA NAYLA BATISTA GOMES (AUTOR(A))

PAMELA SIMONY DA CUNHA RABELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020840-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO, PAMELA SIMONY DA CUNHA 

RABELLO, SANDRA DE SOUZA RABELLO, NERBIA NAYLA BATISTA 

GOMES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Junto ao ID n. 

15898761 consta pedido de alvará do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais) em favor do advogado da parte autora Vitória Gallena 

Gomes Rabelo, os quais se referem aos honorários contratuais. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público em nada opôs (ID n. 16969171). Em 

consonância com o Parquet, expeça-se alvará no valor de R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais) em favor do advogado da parte autora 

Vitória Gallena Gomes Rabelo, devendo ser observado os dados 

bancários do ID n. 16674282. Quanto ao remanescente ficará depositado 

em juízo por ser referente a cota parte da menor, consoante deliberado na 

decisão do ID n. 14399970. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930213 Nr: 49435-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO RAMON AGUILA GONZALEZ, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/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. 200/204, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845684 Nr: 49345-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS, WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - OAB:11098

 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 

de fls. 232/239, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728164 Nr: 24076-02.2011.811.0041

 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: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

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

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

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1312222 Nr: 11446-64.2018.811.0041

 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: FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO, ADRIANA REIS 

GABRIEL

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

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA 

SPE 018 S.A

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

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452750 Nr: 24796-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUREA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 

11.846/B, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, MARCELO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688

 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 
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fls. 617/619, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120602 Nr: 19064-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

sobre a proposta de honorários pericias fls. 79, no valor de R$ 5.980,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034948 Nr: 39084-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a correspondência devolvida de fls. 

151 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905522 Nr: 33930-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY ROSA DA GUIA, REGINALDO DE FIGUEIREDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULO AUTOMOTORES, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

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

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

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 25/02/2019, às 14:00 horas, na Avenida Isaac Póvoas, n° 586, sala 

1-B, Centro, Cuiabá – MT, para os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 315/316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765173 Nr: 17862-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. H. F. DE CASTRO - ME, FRANCISCA HELENA 

FERNANDES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EMBARGANTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836436 Nr: 41430-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DAS NEVES 

CAMPOS - OAB:12560 MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Nunes Proença Junior - 

OAB:6.741/MS, CLELIO CHIESA - OAB:5660/MS, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:5.119/MS, WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - OAB:11098

 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 

de fls. 186/193, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789700 Nr: 43721-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANNA PAULA MAIDANA PORTO, MARIA 

JOSE MAIDANA PORTO, JUSCELINO NASCIMENTO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882, ROSIMEIRE LUCIA 

FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT

 Defiro a petição de fls. 201/204.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740312 Nr: 37018-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ARAUJO, CLEIDIANE 

NERYS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

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

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese os argumentos da parte agravante, em sede de juízo de 

retratação, mantenho a decisão pelos próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do Recurso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1092656 Nr: 7350-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 
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NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Trata-se de Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de 

Confissão de Dívida c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSÉ LUIS 

MARQUES DA SILVA em face de MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA.

 Em síntese, alega que firmou Contrato de Compra e Venda com a 

requerida em 05 de dezembro de 2013, de um imóvel situado no 

Residencial Parque Chapada Diamantina, pelo valor de R$ 131.374,00 ( 

cento e trinta e um mil e trezentos e setenta e quatro reais).

 Relata que junto ao contrato, foi obrigado a efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) a título de Taxa de 

Administração, além de parcelas de R$ 70,00 ( setenta reais) mensais 

referente a Serviço de Assessoria no Registro, o que entende serem 

indevidos. Refuta também os juros contratuais de fase de obra não 

prevista em contrato, no importe de R$ 447,82 ( quatrocentos e quarenta e 

sete reais e oitenta e dois centavos).

 Continua ao aduzir que foi enganado, posto que adquiriu imóvel no 2º 

andar, mas no contrato estava previsto outro, no 4º andar. Argumenta que 

a requerida condiciona a entrega das chaves à assinatura do Termo 

Aditivo, em flagrante violação ao ordenamento jurídico.

 Diante do exposto, requer: a) seja feita a entrega das chaves do 

apartamento no segundo andar; b) seja declarada a nulidade do Termo 

Aditivo do Contrato de Compra e Venda;c) a condenação da requerida ao 

ressarcimento em dobro da taxa de corretagem, Taxa de Administração e 

Taxa de Assessoria de Registro e d)condenação da requerida em danos 

morais.

 Emenda a petição inicial ( fls. 103/107), na qual o requerente acrescentou 

o pedido de condenação da requerida ao pagamento de aluguel referente 

aos meses de atraso na entrega da obra, além das taxas condominiais, 

totalizando R$ 14.884,07 ( quatorze mil e oitocentos e oitenta e quatro 

reais e sete centavos).

 Liminar concedida às fls. 163/164, determinado que a requerida proce

A reclamada apresentou contestação às fls. 171/189, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva quanto à devolução de taxa de 

corretagem e juros de obra e incompetência da Justiça da Justiça 

Estadual. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança da corretagem e 

das demais taxas, além de asseverar a inexistência de ato ilícito capaz de 

gerar danos morais.

 Impugnação à contestação ( fls. 247/282).

 Instadas a se manifestarem, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide ( fls. 287/288).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I do CPC, máxime por se encontrar na META 2 estabelecida pelo CNJ.

 Preambularmente, verifico tratar-se de relação de consumo. Assim, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das 

alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência.

De outro giro, passo a análise das preliminares suscitadas pela ré.

 I – Da ilegitimidade passiva.

 A reclamada sustenta que é ilegítima para responder por eventual 

devolução de valores custeados a título de corretagem e juros de 

evolução de obras. A irresignação não comporta guarida.

 O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso 

repetitivo ( RESP n° 15519151/SP), que a incorporadora detêm legitimidade 

passiva, na condição de promitente-vendedora, para responder pela 

restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. 

DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 

DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na 

condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao 

consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega 

prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.2. 

CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se 

a preliminar de ilegitimidade (...) (REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 

06/09/2016).

 Quanto a devolução dos juros de obra, é consabido que a “taxa de 

evolução da obra” corresponde aos juros cobrados pelos bancos em face 

das construtoras, com o objetivo de compelir a construtora ao 

cumprimento das obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, ou 

seja, a taxa é cobrada durante o período de inadimplência da construtora.

 Logo, ao considerar que a restituição destes encargos são devidos 

quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou seja, 

quando houver o atraso na entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade 

das rés para responderem pela devolução dos recursos despendidos a 

título de “taxa de evolução da obra”.

A propósito:

 “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTODATAXA DE EVOLUÇÃO DE 

OBRA DURANTE O ATRASO DA ENTREGA DO BEM - LEGITIMIDADE 

PASSIVADA CONSTRUTORA QUANTO A TAL PEDIDO - QUITAÇÃO DO 

PREÇO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PRAZO DE 

ENTREGA ESPECÍFICO - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO 

INCONDICIONADAPREVISÕES LIVREMENTE PACTUADAS - VALIDADE - 

PRINCIPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO - DIVERGÊNCIAS 

PACTUAIS SOBRE A EXTENSÃO DO PRAZO - INTERPRETAÇÃO EM 

FAVOR DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO - 

OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - JUROS 

INCLUIDOSNA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA 

CONSTRUTORA DURANTE O PERIODO DE MORA - RESSARCIMENTO - 

CABIMENTO - LUCROS CESSANTES POR NÃO FRUIÇÃO - EXISTENCIA - 

MONTANTE - MULTA MORATÓRIA - IMPOSIÇÃO CONTRATUAL APENAS 

AO PROMISSÁRIO COMPRADOR - EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

EQUILÍBRIO CONTRATUAL - SIMILITUDE DE DIREITOS E DEVERES - DANOS 

MORAIS - PRESENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ DE INDENIZAR - 

VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - CABIMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez 

que o pedido de restituição de valores pagos a título de "Taxa de Evolução 

da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela 

requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da 

atuação e recebimento das parcelas pela CaixaEconômicaFederal.” (Ap. 

Cível n. 1.0024.14.111942-0/002,TJMG,Rel. Des. LucianoPinto, j. 

20/08/2015, DJe 01/09/2015).

Logo, REJEITO as preliminares invocadas.

 II – Da incompetência da Justiça Estadual.

 No tocante a alegação defensiva de incompetência absoluta deste juízo, 

sabe-se que a CEF possui natureza jurídica de empresa pública federal. É 

cediço que o seu ingresso desloca a competência para o julgamento do 

feito para a Justiça Federal, a teor do que dispõe o art. 109, I, da 

Constituição Federal.

 Há, de fato, em alguns casos envolvendo a discussão judicial de relações 

estabelecidas a partir do programa denominado “minha casa minha vida” 

precedentes firmando a competência da Justiça Federal, vejamos:

 Na espécie, contudo, em que pese o teor do contrato, o qual registra a 

CEF como credora fiduciária tenho que não subsiste a legitimidade 

defendida na peça de defesa, notadamente porque, no caso concreto, a 

pretensão não é de cumprimento do contrato, mas, tão somente, 

reparação por danos reflexos da relação jurídica.

 A propósito, tenho que, com muito mais propriedade, incide no caso 

concreto o seguinte precedente do STJ, o qual firma a competência da 

Justiça Estadual, vejamos:

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo por iniciativa do Juízo Federal da 2ª 

Vara de Marília, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em face do 

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da mesma cidade, relativamente à ação 

de rescisão contratual c/c indenizatória por lucros cessantes, danos 

materiais, morais e devolução de valores proposta por Márcio Aparecido 

dos Santos em desfavor de Projeto HMX 5 Empreendimentos Ltda. e 

Homex Brasil Construções Ltda. (...)Assim delimitada a controvérsia, 

necessário consignar que o entendimento do STJ a respeito da 

competência da Justiça Federal quanto aos entes elencados na 
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Constituição Federal, art. 109, inciso I, encontra-se consolidado nos 

enunciados 150, 224 e 254 da Súmula, que exaurem a discussão, 

conforme se depreende textualmente de sua redação: Compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 

presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 

Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a 

declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não 

suscitar conflito. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação 

processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. 

Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita 

ao foro federal, na hipótese a CEF, cuja avaliação é privativa do Juízo 

Federal, não se constituiu o pressuposto de competência da Justiça 

Federal. Precedentes da Segunda Seção em casos análogos adotaram a 

mesma linha de entendimento: Conflito de competência (...) Federal seja 

reformada. 2. Competência da Justiça Estadual. (CC 22.326/DF, Rel. 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, unânime, DJU de 

7.12.1998) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E 

FEDERAL. SFH. CONTRATO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA, 

FIRMADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.I - A jurisprudência do STJ assentou-se no 

entendimento de que, nos processos em que se discutem pagamentos 

relativos a contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, a 

competência da justiça federal somente ocorre quando haja potencial 

comprometimento do Fundo de Compensação de variação Salarial (FCVS). 

II - Compete à justiça estadual conhecer de ação em que mutuário do 

Sistema da carteira Hipotecária discute reajuste contratual com agente 

privado do Sistema Financeiro Nacional. Conflito conhecido e declarada a 

competência do juízo suscitado. (CC 35.366/SP, Rel. Ministro CASTRO 

FILHO, unânime, DJU de 16.9.2002) Em face do exposto, nos termos do 

art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito para declarar 

competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Marília, SP. 

Comunique-se. Intime-se. Brasília (DF), 21 de maio de 2014. MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - CC 131720 Data da Publicação 

28/05/2014 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 131.720 - SP 

(2013/0403905-2).

Nesse norte, na hipótese em exame, não identifico razão para determinar 

a inclusão da CEF no polo passivo o que, a posteriori, provocaria o 

deslocamento de competência.

 Portanto, AFASTO a preliminar levantada.

 Suplantadas essas questões, passo ao exame da matéria de fundo de 

forma individualizada, para melhor elucidação dos fatos.

 I – Da entrega do imóvel e devolução dos valores pagos a título de 

corretagem.

A teor das provas dos autos, infere-se que as partes firmaram contrato 

particular de compromisso de compra e venda, referente à unidade 

imobiliária n. 405, Bloco H, localizada no empreendimento denominado 

“Parque Chapada Diamantina ( fls. 52/65).

 No decorrer da demanda, em razão da liminar deferida, constatou-se que 

o retromencionado imóvel foi entregue ao autor em junho de 2016, 

consoante termo de entrega e vistoria contido ás fls. 240/241. Portanto, 

houve a perda superveniente do objeto com relação ao pedido de entrega 

do imóvel situado no segundo andar. Aliás, ainda que não fosse declarada 

a perda do objeto, o pleito não há razão de ser, uma vez que o contrato é 

específico quanto ao número e andar do bem adquirido.

 Concomitantemente, também é possível extrair que houve o pagamento de 

corretagem e intermediação imobiliária pelo autor em favor do corretor, no 

total de R$ 3.374,00 ( três mil e trezentos e setenta e quatro reais ).

 No que tange a corretagem, não se discute mais acerca da legalidade do 

pagamento pelo consumidor. Isso porque, o STJ, em sede de recurso 

repetitivo, sob o número 1.599.511/SP decidiu que, a priori, é válida a 

cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a 

comissão de corretagem, exigindo-se a transparência nesse atribuição e 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Nesse 

sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA 

DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER 

DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de 

restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da 

cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao 

consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por 

serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido 

de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 

06/09/2016)

 No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os 

produtos e serviços não é apenas um direito do consumidor, mas um 

dever imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair dos artigos 31, 46 

e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

 Na hipótese sub judice, ao contrário do que defende o autor, tenho que os 

requisitos para a legalidade da cobrança foram devidamente preenchidos.

 Vislumbro que no contrato particular de compra e venda, no item 3 

denominado PREÇO consta expressamente as despesas de corretagem, 

informando que não integra o valor do imóvel. Com efeito, é nítido que o 

autor, no momento da contratação, teve pleno conhecimento acerca do 

pagamento da corretagem.

 Posto isto, entendo que a pretensão de devolução da quantia custeada a 

título de corretagem não comporta guarida.

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm decidido de acordo com o 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva.” (Ap 106930/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017)

II – Da devolução dos valores pagos a título de SATI.

 Quanto à taxa por serviço de assessoria imobiliária paga no valor de R$ 

700,00 ( setecentos) reais e taxa de administração no importe de R$ 

190,00 ( cento e noventa reais), cabível a restituição em sua forma 

simples, porquanto decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no mesmo Tema 

938, ser incabível a sua cobrança, sob a seguinte tese:

Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do

serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou

atividade congênere, vinculado à celebração de promessa

de compra e venda de imóvel ( RESP Repetitivo n° 1.599.511 – SP)

Ora, sendo do fornecedor o ônus de prestar todas as informações 

inerentes ao negócio entabulado com o consumidor, de maneira clara, 

adequada e precisa, a atividade de assessoria técnica prestada por 

pessoas vinculadas à incorporadora constitui mera prestação de serviço, 

a qual decorre da própria celebração do contrato (REsp n. 1.599.511/SP).

Por outro, as despesas referentes ao registro no cartório, escritura, 

dentre outras documentações são de responsabilidade do comprador e 

não do vendedor. Logo, inexiste abusividade em sua cobrança. Nesse 

ponto, a pretensão improcede.

 III – Da restituição dos valores pagos a título de aluguel.

 É sedimentado que, havendo atraso injustificado na entrega de imóvel, 

objeto de contrato de compra e venda, possível a indenização pelos danos 

materiais decorrentes do pagamento de aluguéis durante o período de 

atraso. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
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SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE QUAISQUER EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL, PREVISTAS NO § 3° DO ART. 14 DO CDC. MORA CARACTERIZADA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. FORTUITO INTERNO QUE 

NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS SUPORTADOS PELO 

CONSUMIDOR QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. TERMO FINAL DA MORA 

CORRETAMENTE FIXADO NA DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, 

QUANDO OCORRE A IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE 

QUE NÃO IMITE OS COMPRADORES NA POSSE DO BEM. CONTRATO DE 

ADESÃO QUE POSSUI PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE 

INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM 

DETRIMENTO DA RÉ, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR NA 

INICIAL. POSSIBILIDADE. SIMETRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE 

DEVEM SER RESSARCIDOS. DESPESAS COM ALUGUÉL DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 6.000,00 QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”. – grifei. TJ/RJ. Apelação 

0317591-40.2013.8.19.0001. Relatora: Des. Sandra Cardinali. Julgado em 

30/06/2016. 26ª Câmara Cível Consumidor.

Contudo, na espécie, não verifico o atraso na entrega do imóvel à parte 

autora, a ensejar o pagamento dos danos materiais. Explico.

 Da análise do Contrato de Compra e Venda infere-se que a previsão de 

entrega das chaves era para 30/11/2015.

 Não obstante, também consta no instrumento contratual, mais 

especificamente na Cláusula Quinta ( fl. 59) o prazo de 180 ( cento e 

oitenta dias) de tolerância.

 A aludida cláusula, conhecida como “cláusula de tolerância” é válida, 

conforme reiterado pela jurisprudência pátria, não havendo, assim que se 

falar em ilegalidade e/ou nulidade, nem inobservância desta. Nesse 

sentido,

“Não há qualquer abusividade na estipulação da chamada "Cláusula de 

Tolerância" em contratos desta natureza, se mostrando inclusive razoável 

sua fixação, tendo em vista a complexidade do objeto contratual, qual seja 

a construção civil.(...)” (TJ-RS - AC: 70061078184 RS, Relator: Giovanni 

Conti, Data de Julgamento: 25/09/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2014)

“(...) cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias, em regra, não 

guarda abusividade, sobretudo porquanto é normal nessa espécie de 

contrato envolvendo a construção de empreendimentos imobiliários com 

inúmeras unidades autônomas. Esta prorrogação da entrega das chaves, 

prevista expressamente no contrato, não implica, por si só, inadimplemento 

contratual quanto ao prazo de conclusão da obra.” (Apelação Cível Nº 

70057460057, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/06/2014)

Com efeito, contando a prorrogação contratual, o prazo fatal para que a ré 

entregasse o imóvel seria junho/2016. No caso, a entrega ocorreu em 

23/06/2016, conforme termo de entrega de fls. 241/243, motivo pelo qual a 

conclusão da obra se deu dentro do prazo contratual estipulado.

Diante das razões expostas, improcede o pedido de ressarcimento de 

alugueis e taxa condominial.

 IV – DANOS MORAIS.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral também não 

prospera, pois o mero descumprimento contratual não enseja a 

indenização por danos morais.

 O mero incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, 

não servem de suporte para assegurar indenizações.

 O fato narrado não se traduziu em sentimento lesivo a intimidade e 

personalidade do requerente, capaz de gerar atingir sua moral.

Insta registrar que, a vida em sociedade gera pequenas perdas que 

devem ser absorvidas e suportadas pela pessoa humana, pois ao revés, 

chegaríamos à total impossibilidade de convivência social.

 Pequenos aborrecimentos, transtornos e dissabores fazem parte do 

cotidiano nas relações comerciais, devendo ser suportados.

Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. 

CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.  SÚMULA 282/STF. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de revisão contratual 

cumulada com indenização por dano material e compensação por dano 

moral ajuizada em 03.07.2012. Agravo em Recurso especial concluso ao 

gabinete em 21.09.2016. Julgamento: CPC/73.2. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou 

danos materiais e morais aos recorridos.. 6. O não cumprimento do 

contrato pelo promitente-vendedor, causa, além do dano emergente, 

figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, 

lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de pagar ou que 

poderia o imóvel ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada, 

pois esta seria a situação econômica em que se encontrariam se a 

unidade imobiliária tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de 

situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 

335 do CPC/73).Precedentes.7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de 

maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis.8. A compensação por dano moral por 

atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais 

circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não 

restou configurado.9. Recurso especial de INTERLAKES 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.parcialmente conhecido, e nessa 

parte, provido.10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e 

LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido.(REsp 1641037/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016)

Por fim, é evidente que condicionar a entrega das chaves à assinatura do 

termo aditivo, mormente quando demonstrado nos autos que o autor 

efetuou o pagamento dos débitos em aberto, é prática abusiva, vedada 

pelo ordenamento.

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a nulidade do Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de 

Compra e Venda de fls. 88/89;

b) CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 890,00 ( oitocentos 

e noventa reais) em favor da parte autora, a título SATI – Serviço de 

Assessoria Técnica Imobiliária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do 

desembolso;

 c) RATIFICAR a liminar concedida às fls. 163/164.

 Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro 

rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no 

importe de R$ 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo 

que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários 

sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1105969 Nr: 12930-85.2016.811.0041

 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: FAMA, JUCILENE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA CAMPOS 

PREZA - OAB:22.660, LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor Fernando Augusto 

Aldana, nascido em 08/01/1999, atingiu a maioridade, de forma que sua 

representação processual necessita ser regularizada.

Assim, intime-se o autor Fernando para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos procuração, comprovante de residência e documento 

pessoal, devidamente atualizados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 752772 Nr: 4638-53.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON, JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO TANNER, LEONICE RAVAGNANI 

TANNER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 493/494, devendo ser efetuado o pagamento dos 

emolumentos cartorários.

 Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818331 Nr: 24690-36.2013.811.0041

 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: ADINALDO FLÁVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

SOMA CHEVROLET, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela autora (fls. 396/405) alegando contradição na sentença, ao passo 

que deixou de aplicar juros moratórios por entender que houve a 

compensação pelas perdas e danos do uso irrestrito do veículo durante o 

trâmite do processo. Ocorre que o embargante não usufruiu do veículo 

durante o curso do processo, pois antes do ajuizamento da ação em tela o 

veículo já se encontrava em poder da requerida.

 Compulsando os presentes autos não verifico qualquer contradição a ser 

sanada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões aos recursos de 

apelação formulados pelas rés às fls. 406/414 e 418/434, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081387 Nr: 2246-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANA VALENTIM NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD 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:3056/MT

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte ré 

alegando omissão na sentença.

Para tanto, argumenta que não houve pronunciamento em relação à 

revogação da liminar.

 Decido.

Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

 Examinando as razões que embasaram a irresignação, convencido estou 

de sua procedência, uma vez que a pretensão foi julgada improcedente, 

no entanto, não foi revogada a liminar.

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de 

contradição, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a liminar de fls. 25/26.

No mais, intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação formulado pela parte autora às fls. 171/176, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843341 Nr: 47267-08.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARION LIZIE DE SOUZA, KELY FERNANDA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383, THIAGO D ABINER FERNANDES - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 872896 Nr: 11706-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA FERNANDES BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16941, DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14258-A/MT

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste acerca do 

valor depositado às fls. 211/213, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912811 Nr: 38737-78.2014.811.0041

 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: BGG, MAGDA FERNANDA RONDON DE GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7.287, Jean 

Patrik Cauduro - OAB:59.766-PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida às 

fls. 168/169, em face da sentença prolatada às fls. 163/166, ao argumento 

de que houve erro material, pois apesar de ter sido julgado improcedente 

os pedidos contidos na inicial, houve condenação da ré em verbas 

sucumbenciais.

Compulsando os presentes autos verifico que razão assiste a parte 

embargante, pois houve condenação da ré em honorários de 

sucumbência, quando deveria ser a autora a arcar com tal ônus, já que 

teve seus pedidos julgados improcedentes.

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material 

apontado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

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

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

BRUNO GOIVEIA GALADINO em face de UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE MÉDICOS.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última 

verba fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 
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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.

No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

(...)”.

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Intimem-se as partes para a interposição de eventual recurso.

No mais, intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação formulado pela parte autora às fls. 172/176, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146307 Nr: 30112-84.2016.811.0041

 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: GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSORINA FERREIRA DA COSTA, 

ESPÓLIO DE ALTY FERREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE DIRCE FERREIRA 

LISBOA, ESPÓLIO DE JOSELINA FERREIRA LISBOA, ESPÓLIO DE 

EURILDES RODRIGUES LISBOA, ESPÓLIO DE ANA FERREIRA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLLA ZANUTTO HAMAD - 

OAB:13.016, RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:12525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora às fls. 

224/226, em face do despacho de fls. 223.

De plano rejeito os embargos de declaração, uma vez que não cabe tal 

recurso em face de despacho, consoante art. 1.022 do CPC.

Ademais, a Defensoria Pública também pediu para que o edital de citação 

fosse publicado novamente para evitar futuras nulidades.

Friso que o despacho não acarreta prejudicialidade em desfavor da 

autora, já que seu pleito é semelhante ao da Defensoria Pública, portanto, 

restando atendido.

Assim, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 223.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 844783 Nr: 48581-86.2013.811.0041

 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: LUIS PATRICIO ESTRADA HEREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONÔMICO KROTON EDUCACIONAL 

S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO 

IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6.199, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte requerida acerca 

dos embargos de declaração formulado às fls. 270/271, no prazo de 5 

(cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1162652 Nr: 37028-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU SEVERO RONDON

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu a 

expedição de alvará e o arquivamento definitivo.

Defiro o pedido e expeço os alvarás pelo SISCON n 465393-9/2018 no 

valor de R$ 5.333,41.

Verifiquei ainda que o alvará expedido anteriormente ao perito foi 

cancelado, dessa forma expeço novamente para regularização.

Arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 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

 A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu a 

expedição de alvará e o arquivamento definitivo.

Defiro o pedido e expeço os alvarás pelo SISCON n 465405-6/2018 no 

valor de R$ 5.179,34.

Arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128484 Nr: 22384-89.2016.811.0041

 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: FIFS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, 

IVO DELOJO MORAES, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, GREEN 

STAR PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BERGAMASCHI 

BRESCIANI - OAB:72.240/RS, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:56220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 2) Com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as reclamadas 

solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 3.720,00 (três mil 

setecentos e vinte reais), consoante notas fiscais de fl. 50/55, a título de 

dano material, acrescida de juros de mora na forma simples de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil), e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso; b) 

CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). 

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.(...)”.No 

mais, permanece inalterada a sentença vergastada.Intimem-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1310734 Nr: 11030-96.2018.811.0041

 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: PEDRO BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizados por PEDRO BONETTI em 

face MARCO ANTÔNIO DIAS e JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO.

Sustenta que é possuidor do imóvel sob a mat. 3.952, no qual recaiu a 

penhora nos autos de execução sob o nº. 6681-51.1998.811.0041 – Cód. 

87664.

O imóvel se encontra em nome da executada JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO, no entanto, não mais lhe 

pertence, sendo vendidos a terceiros de boa-fé.

Ressalta que à época das compras não foi lavrada à escritura pública em 

virtude de o loteamento não estar registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis.

 Aponta que quando da aquisição não havia nenhum gravame ou 

restrição, de forma que a penhora se mostra indevida.

Assim, pleiteia em sede liminar a manutenção da posse sobre o imóvel 

penhorado.

DECIDO.

De acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, os Embargos de 

Terceiro podem ser manejados pelo possuidor de um bem, a fim de 

proteger sua posse de turbação ou esbulho, decorrente de ato judicial.

 Para que haja o deferimento liminar dos embargos de terceiro é 

necessário que a parte embargante comprove a sua qualidade de 

possuidor.

Imperativo ainda estarem presentes os requisitos do periculum in mora e 

fumus boni iuris

Compulsando os autos tenho que o pedido liminar merece prosperar em 

parte.

Quanto ao requisito do fumus boni iuris, veja-se que a parte embargante 

trouxe aos autos documentos atestando a posse de longa data sobre o 

imóvel penhorado, tais quais, contrato particular de compra e venda, IPTU, 

contas de energia, os quais demonstram a posse exercida antes da 

penhora.

Dessa forma, entendo que a prova documental acostada juntamente com a 

peça inicial se mostra bastante convincente da verossimilhança das 

alegações da parte embargante, e demonstram suficientemente sua posse 

sobre o bem.

Também está presente o periculum in mora, ao passo que o embargante 

reside no imóvel e o prosseguimento da execução com os atos 

expropriatórios poderá acarretar a desocupação forçada.

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para manter o embargante na posse 

do imóvel indicado na inicial até ulterior deliberação do juízo.

Intimem-se a parte embargada para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 679 do Código de Processo Civil.

Defiro à parte embargante os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11585 Nr: 10869-53.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELCO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA COM. CONST. OBRAS E INC. PAV LTDA, 

JANETE JOAQUIM ASCHAR, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará em favor do autor, consoante dados de fl. 361.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017798-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARQUES FERNANDES AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA NASSIF PEREIRA LIMA OAB - SP159579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CENTRO AMÉRICA CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017798-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS MARQUES FERNANDES AGUIAR RÉU: TV CENTRO AMÉRICA 

CUIABÁ Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. remetam-se os autos à central de conciliação 

para realização de audiência de conciliação já designada. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039001-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039001-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON BENEDITO DE SOUZA RÉU: OI S/A EMERSON BENEDITO DE 

SOUZA, qualificada no processo em epígrafe, ingressou com a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO 

POR DANOS MORAIS em desfavor de OI S/A, também identificado no 

processo. Conta que embora seja uma pessoa humilde e de parcos 

recursos sempre honrou seus compromissos, contudo, foi surpreendido 

com uma restrição indevida, incluída pela requerida, no valor de R$473,5 

(quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). Por esta 

razão, postula pela concessão da tutela antecipada, de modo a determinar 

que a Requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, tais como o extrato atualizado do SPC/Serasa (Id. 

16412639). O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar financiamentos e outras transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 
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antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação ao débito oriundo da empresa “OI S/A”, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte 

Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

12:30h – Sala: Conciliação 04, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 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: 1022494-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIELSON SANTANA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Elielson Santana 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 04/02/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 15626416. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa 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 15626416. A parte autora intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar sobre o laudo. Manifestou-se a parte 

ré. 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 04/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 15626416, 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 

14335407 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 14335407. 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 04/02/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 
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recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 14335405), bem como laudo pericial (ID 15626416). 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 04/02/2018, 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 15626416, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho 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 punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil 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 04/02/2018 (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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020324-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO GARCIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Pedro Paulo Garcia, 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$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 04/05/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com 

vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 

15621990. 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 15621990. A parte autora intimada deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar sobre o laudo. Manifestou-se a parte 

ré. 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 04/05/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 15621990, 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 14074607. 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 04/05/2018. 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 14074604), bem como laudo pericial (ID 15621990). 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 04/05/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 
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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 15621990, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito 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 04/05/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º 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: 1038673-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOLORA SANTIAGO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Diolora Santiago 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$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/12/2014, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12386941. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

satisfação da indenização. 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 12386941. 

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 13/12/2014. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 15312708, 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 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, afasto a 

preliminar supra. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/12/2014. 

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 11252496), bem como laudo pericial (ID 15312708). 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 13/12/2014, 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 15312708, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), 

calculada em 18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos 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 
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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 reis e vinte e 

cinco centavos). Tendo em vista a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), percebe-se o valor remanescente totalizando 

em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta 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 13/12/2014 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §8º 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: 1034851-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR CAMPOS DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1034851-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMAR CAMPOS DA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Edmar Campos da Cunha, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s.a, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de ID 11872813. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo a preliminar de ausência do laudo do 

IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 15282794. 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 02/06/2017. Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 

15282794, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/06/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10721557), bem como laudo pericial (ID 15282794). 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 02/06/2017, 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 15282794, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). Bem como, invalidez permanente parcial incompleta do punho 

direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 25% 

(vinte e cinco por cento), calculada em 12.50% (doze ponto cinquenta por 

cento). E ainda, invalidez permanente parcial completa 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). 

Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 35% (trinta e cinco 

por cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica com repercussão avaliada em 10% (dez por cento), 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), invalidez permanente parcial incompleta da punho direito com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), e invalidez permanente parcial completa do punho esquerdo 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totaliza-se o montante 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 02/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º 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: 1006435-37.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA AMORIM GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006435-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LUCAS DA SILVA AMORIM GALVAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por José Lucas da Silva Amorim Galvão 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

correspondente a 40 (quarenta) vezes o maior salário mínimo vigente no 

país. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 19/07/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com 

vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 

13905207. A parte ré apresentou contestação, arguindo as preliminares 

de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, comprovante de endereço em 

nome de terceiro, ausência de documentos no requerimento da esfera 

administrativa e ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez, bem como impugnação dos documentos juntados pelo autor. Por 

fim, caso a demanda seja julgada procedente, 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 13905207. 

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 19/07/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

13905207, 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 ré, 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 

11494072. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante a Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10563213 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 - Da 

falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo – comprovante em nome de terceiro Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ademais, a Súmula 540, do 

STJ dispõe: Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade 

do autor escolher entre os foros de seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda do domicílio do réu. Assim, tendo em vista que há sucursal da ré em 

Cuiabá/MT, a ação pode ser intentada nesta Comarca. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Inépcia da inicial – ausência do Boletim 

de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a ausência de 

boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de causalidade, verifico 

que não merece prosperar haja vista 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. 

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 19/07/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportados no feito o histórico clínico evidenciando o evento danoso (ID 

122207272), bem como laudo pericial (ID 13905207). 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 19/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 
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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 13905207 foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo esquerdo com repercussão avaliada em 

25% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), 

calculada em 6,25% (seis vírgula vinte e cinco 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), que resulta a quantia de $ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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 02/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º 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: 1030737-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID JOSE BISPO (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 1030737-67.2017.8.11.0041 AUTOR: CID 

JOSE BISPO 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. 17079501. 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: 1022133-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA CAETANO DE MORAIS (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 1022133-54.2016.8.11.0041 AUTOR: 

HONORINA CAETANO DE MORAIS 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. 17079722. 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: 1025716-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES PADILHA 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 1025716-13.2017.8.11.0041 AUTOR: 

EDVALDO ALVES PADILHA 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. 17079717. 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: 1033769-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO LIMA SANTOS (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 1033769-80.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ALEKSANDRO LIMA SANTOS 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. 17079697. 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: 1010625-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LOURENCO (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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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: 1010625-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CESAR LOURENCO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Paulo Cesar Lourenço, em face de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/04/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 15052933. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e de laudo pericial 

do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada em ID 15052933. 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 30/04/2016. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 15052933, 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 12837997. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III - 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 ventilada. Passo a analise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/04/2016. 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 12837903 e 12837919), bem 

como laudo pericial (ID 15052933). 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 30/04/2016, 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 15052933, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). Bem como, invalidez permanente parcial incompleta da lesão 

neurológica com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

de 100% (cem por cento), calculada em 25% (vinte e cinco por cento). E 

ainda, invalidez permanente parcial completa 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). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 47.50% 

(quarenta e sete ponto cinquenta por cento). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento), encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), invalidez permanente parcial incompleta da 

lesão neurológica com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), e invalidez permanente parcial completa do pé direito com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totaliza-se o montante de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e 

doze 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$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze 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 30/04/2016 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023021-52.2018.8.11.0041
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JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023021-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jose Augusto da Silva Magalhães, 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 07/02/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 15619635. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir e da ausência de documentos essenciais à propositura 

da ação. 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 15619635. 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 07/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 15619635, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu 

em 2013, aplicam-se as regras de transição previstas no julgamento do RE 

631.240, assim a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

ausência de documentos essenciais à propositura da ação O requerido 

afirma que a petição inicial está desacompanhada de qualquer documento 

a instruir as alegações feitas pelo Autor. Entretanto, verifico que o Autor 

apresentou a Certidão de Ocorrência do SAMU EM id de n° 14406548, no 

qual constam as informações de que o requerido fora socorrido logo após 

o acidente. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada passando ao exame 

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 07/02/2018. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 14406548), bem como laudo pericial (ID 

15619635). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 07/02/2018, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 15619635, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro 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 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), que resulta a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 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 a quantia de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), resulta no 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 
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STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 07/02/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013163-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KASSIANE CAMARGO TSUBOUCHI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Kassiane Camargo Tsucouchi, em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/02/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 15047964. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. 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 15047964. 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 22/02/2018. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 15047964, 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 

13219018. 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 22/02/2018. 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 13219018), bem como laudo pericial (ID 15047964). 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 22/02/2018, 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 15047964, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da joelho 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 joelhos, 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 e 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 22/02/2018 (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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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013112-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAIO FRANCA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Kaio Franca de Souza, 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 15/09/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 15046510. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ausência de documentos na esfera administrativa, 

ilegitimidade passiva 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 15046510. 

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 15/09/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

15046510, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Do requerimento Administrativo perante à 

Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 13211086 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. 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. III – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 13211012, 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 15/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13211086), bem como laudo pericial (ID 15046510). 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 15/09/2017, 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 
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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 15046510, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo 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 15/09/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013916-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CATELAO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Luiz Carlos Catelão contra 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 10924777. A parte ré apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de retificação da autuação, 

ausência de pedido administrativo e ausência de documentos no 

requerimento da esfera administrativa, causalidade e sucumbência autoral, 

além de inépcia da inicial por ausência do valor pretendido como 

indenização. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez, bem como impugnação dos 

documentos juntados pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente, 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 13446992. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/07/2015. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13446992, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo à análise das preliminares 

suscitadas. I – Da retificação da autuação O tópico suscitado pela parte ré 

não traz qualquer matéria que possa afastar a análise do mérito da 

demanda, além de não influenciar no desenvolvimento válido e regular do 

processo. 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 8242247. 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 colacionou em 

ID 8242247 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 – 

Princípio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação à 

sucumbência, atribui-se à parte vencida em um processo judicial o 

pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual como 

elenca o art. 82, § 2º, do CPC. Sem prejuízo à análise do mérito da 

demanda, rejeito a preliminar mencionada. V – Inépcia da inicial por falta de 

especificação do valor da indenização Embora não esteja presente no 

campo “pedidos”, da leitura da inicial é possível extrai-se o valor 

pretendido a título de indenização, o que não acarreta em inépcia da 

petição inicial. Dessa forma, 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 11/07/2015. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 679623 a 6796525), bem como laudo pericial (ID 13446992). 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 
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invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 18/03/2017, 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 13446992, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho 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 joelhos, 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), 

que resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

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$ 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 SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 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 11/07/2015 (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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042508-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA LOUREDO CAFE SILVA (AUTOR(A))

JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DE SOUSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042508-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Os autores 

requereram a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

apresentando nos autos holerite apenas do segundo autor, deixando a 

primeira de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo 

de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Deverão, ainda, no mesmo prazo, trazer aos autos 

documento do veículo que pretende a busca e apreensão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042589-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.B.S.-DISBRASERV SERVICOS OPTICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

D. B. L. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDU RAHMAN HOMMAID OAB - MS18863 (ADVOGADO(A))

WILSON VIEIRA LOUBET OAB - MS4899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX PRODUTOS OTICOS EIRELI - ME (RÉU)

FELIPE DANIEL PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042589-54.2018.8.11.0041 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, 18 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039771-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPA MUSIC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVYS PASCOAL BARANKIEVICZ OAB - PR35919 (ADVOGADO(A))

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO(A))

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO(A))

GIOVANA DULTRA MIRANDA OAB - PR86854 (ADVOGADO(A))

WESLEY MACEDO DE SOUSA OAB - PR34290 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GASPAR CORDEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039771-32.2018.8.11.0041 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, 18 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040018-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040018-13.2018.8.11.0041 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, 18 

de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043532-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT0008352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043532-71.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 
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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, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024134-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024134-75.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 16809500, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023482-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUCLIDES BARBOSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PICCOLI (RÉU)

MONICA DARIVA PICCOLI (RÉU)

PATRIKY ANDRE DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT0007561A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023482-58.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16938097, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1041028-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DELFINO CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041028-92.2018.8.11.0041 Vistos. Defiro o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 06 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 autor adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Intime-se o autor para emendar a petição inicial no 

prazo de quinze dias, apresentando o inteiro teor do termo de distrato, 

bem como eventuais notificações de prorrogação da entrega das chaves. 

Recolhida a primeira parcela das custas e taxa judicial e promovida a 

emenda ou o decurso do prazo, concluso. Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008124-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALBUQUERQUE 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008124-53.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá o autor 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, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR TEODORO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES OAB - MT7945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000868-59.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1029508-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

C. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1029508-38.2018.8.11.0041 DESPACHO Estes autos 

foram autuados e distribuídos tendo como parte autora CRISTIELLY 

MACHADO DE OLIVEIRA e C. D. N. (Certidão de Nascimento). Porém, 

segundo se infere, as iniciais não correspondem com a parte descrita na 

inicial. Assim, intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, esclarecendo tal divergência. Após o decurso de 

prazo, certifique-se e concluso para análise Cuiabá/MT, 17 de dezembro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025487-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GEUS MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025487-19.2018.8.11.0041 DESPACHO Os documentos 

acostados na petição de ID 15237663 encontram-se indisponíveis para 

materialização, impossibilitando sua análise. Assim, intime-se a parte 

autora para juntar os documentos solicitados, em formato PDF, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021576-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (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° 1021576-96.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, 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). Deverá 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). 

Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. 

Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043004-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1043004-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Após, 

devolva-se os autos ao Juízo de origem com as nossas homenagens. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000666-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000666-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A parte ré 

não se encontra representada, não constando nos autos procuração, o 

que impede a homologação do acordo entabulado. Assim, intime-se a parte 

ré para regularizar sua representação processual, em 15 (quinze) dias. 

Após, concluso para deliberação. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002466-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002466-14.2018.8.11.0041 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 manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 17053161, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038595-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOSE GONCALO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANT & DEFANT LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038595-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Comprovado o pagamento da primeira parcela das custas processuais (Id 
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17117028), cumpra-se a decisão de ID 16653762. Cuiabá, 18 de dezembro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044125-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL FERREIRA DA COSTA (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° 1044125-03.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, 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). Deverá 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, NCPC). 

Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. 

Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007713-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007713-73.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044351-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL FERREIRA DA COSTA (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 Processo n° 1044351-08.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico que a presente ação é idêntica aos autos 

n.º 1044125-03.2018.8.11.0041. Assim sendo, ante o disposto nos artigos 

9º e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência de 

litispendência. Atendida a determinação retro ou decorrido o prazo, 

remetam-me os autos conclusos. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044379-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GONCALVES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1044379-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, afim 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). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044394-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON DA CRUZ MORINIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1044394-42.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo deverá, 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). Deverá 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, NCPC). 

Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. 

Cuiabá-MT 18 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044413-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA ESTEVAM DE SOUZA OAB - 048.719.551-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044413-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos verifico que os documentos juntados encontram-se 

desorganizados, iniciando o arquivo da petição inicial com o Boletim de 

Atendimento, seguido do Boletim de Ocorrência, Comprovante de 

Residência, CTPS, etc., e por fim, a petição inicial. Verifica-se ainda, que 

alguns documentos foram anexados de forma invertida ("de 

ponta-cabeça"), o que inviabiliza a leitura e o exame pelo Juízo. Assim, 

nos termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

intime-se a parte autora para providenciar a emenda da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, promovendo a devida organização dos documentos 

digitais ou digitalizados destes autos, em especial no que diz respeito à 

petição inicial, atentando-se para a juntada dos documentos no 

posicionamento correto. Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. No 

mesmo prazo deverá a parte autora 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). Intime-se o subscritor da petição inicial para acostar aos 

autos a procuração e/ou substabelecimento, no prazo acima estabelecido. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896000 Nr: 27023-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONI ELISABETE TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 240/255 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361557 Nr: 31493-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar o autor para retirar a certidão de crédito 

expedida, a qual se encontra arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862658 Nr: 3794-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGUES BRIANEZE, GABRIEL NAVES 

TORRES BORGES, RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, OSMAR GABRIEL 

CHEMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., ÉDIO 

LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITÓRIA NASCIMENTO 

MOLINA - OAB:24.570/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 211/235 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 de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135623 Nr: 25353-77.2016.811.0041

 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 PIMENTEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779677 Nr: 33161-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

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

OAB:7055-B

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 1301/1311 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341568 Nr: 11836-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA CARDOSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar o autor para retirar a certidão de crédito 

expedida, a qual se encontra arquivada em pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846763 Nr: 50352-02.2013.811.0041

 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: ITALIA ELENA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Andre Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11985

 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.: 356251 Nr: 26721-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar o autor para retirar a certidão de crédito 

expedida, a qual se encontra arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1062734 Nr: 52230-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Condomínio Florais do Valle, devidamente qualificado, ajuizou ação de 

cobrança contra Carlos Eduardo Mendes de Oliveira, também qualificados, 

alegando ser credor da quantia de R$ 6.709,91.

Citado, o réu não ofertou defesa, sendo decretada sua revelia (p.69).

 À p.74/75 o autor informou que o réu reconheceu a dívida e efetuou o 

pagamento, requerendo a extinção do feito.

 É o relatório. Decido.

 Trata-se de ação de cobrança em que o réu efetuou o pagamento da 

obrigação.

 Pelo exposto, julgo extinta esta ação de cobrança nos termos do art. 487, 

III, alínea “a” do Código de Processo Civil.

 Custas e despesas processuais pelo réu, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

 Após o transito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas 

legais.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1136166 Nr: 25661-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA SOUZA DUARTE - 

OAB:19620/O, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de 

pleno direito em título executivo judicial o cheque (número 002270), emitido 

pelo réu em 27 de julho de 2011, sacados contra o Bradesco, agência 

705, conta corrente 256178-6, no valor de R$ 16.300,00, e acostado a p. 

28. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do vencimento do título e acrescido de juros de 1% a partir da 

citação.Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte 

Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

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.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1062236 Nr: 52119-07.2015.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº52119-07.2015.811.0041

Código 1062236

Vistos etc.

Trata-se de ação monitoria proposta por RV Empresa de Cobrança LTDA – 

ME contra Ana Maria Leandro LTDA - ME, todos qualificado nos autos, 

alegando ser credora da quantia de R$12.601,63.

A ré, devidamente citada (p.104/105), não pagou a dívida, nem opôs 

embargos monitórios.

Como preceitua o artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, não 

havendo oposição de embargos, deve ser constituído de pleno direito o 

título executivo judicial, com a devida conversão da presente ação.

Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial o 

cheque de p. 43.

Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado. (p. 44).

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 NCPC.

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 a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1075682 Nr: 57781-49.2015.811.0041

 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: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

MAURO CESAR DURANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido dos embargos 

monitórios e constituo de pleno direito em título executivo judicial o boleto 

de cobrança emitido com base nas notas de compras realizadas pelo 

embargante/réu no valor total de R$9.548,99. Os valores deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título e 

acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do CPC, Livro 

I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno a ré/embargante 

ao pagamento das custas, despesas processuais e 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.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 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.: 725134 Nr: 20840-42.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, SELEGRAN 

PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - OAB:20791/O, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MIRALHA DIAS - 

OAB:201.693/SP, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - OAB:65716, PAULO 

MORELI - OAB:13052/PR

 Vistos etc...Desta forma, acolho a impugnação de p. 543, reconhecendo 

que ainda não houve intimação e o decurso do prazo para 

pagamento.Quanto aos demais pedidos da executada Sigma, deve a 

mesma trazer aos autos a decisão que homologou a sua recuperação 

judicial, informando a atual fase do respectivo processo, em 15 

dias.Quanto ao pedido de cumprimento de sentença, na forma do artigo 

513 §2º do CPC, intime-se a parte executada para pagar o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, em 15 dias.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.Os demais pedidos serão apreciados após o 

decurso do prazo ora concedido.Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1086975 Nr: 4716-08.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON PEDRO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°4716-08.2016.811.0041

Código: 1086975

Vistos e etc.

Considerando que o aviso de recebimento de p. 51 retornou com a 

assinatura de pessoa diversa do réu e a fim de evitar eventuais alegações 

de nulidade processual, TORNO SEM EFEITO a citação realizada a p.51.

Cite-se o réu pessoalmente, via oficial de justiça, no endereço informado 

na inicial.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 17 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.: 1062223 Nr: 51997-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANDERSON RODRIGUES ALVES NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Verifico que o autor não foi intimado para impugnar a contestação e 

documentos apresentados à p.28/55, tampouco para se manifestar sobre 

o documento juntado pelo réu à p.56/58.

 Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se o autor para, 

querendo, impugnar a contestação, em 15 dias. No mesmo prazo deverá 

se manifestar sobre o documento de p.56/58.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 805839 Nr: 12309-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB AMBIENTAL S/A, SANECAP COMPANHIA 

DE ABASTECIMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Trata-se de ação de consignação em pagamento com pedido de liminar 

cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por 

Erivelton Deboni dos Santos contra CAB Cuiabá S.A e Sanecap – 

Companhia de Abastecimento da Capital, em que o autor requer a 

declaração de inexistência da multa a ele imputada e a condenação das 

rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$27.000,00.

 Citadas, as rés não ofereceram contestação.

 À p. 298 a ré CAB Cuiabá chamou o feito à ordem para informar que 

protocolou a defesa destes autos equivocadamente no processo n.º 

16854-12.2013.811.0041 da 5ª Vara de Fazenda Pública.

 Solicitado à 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública o encaminhamento 

da contestação pertencente a este processo equivocadamente 

protocolada naquela secretaria (p.392), foi certificado pela gestora que em 

consulta ao Sistema Apolo foi verificado que o processo mencionado pela 

ré CAB Cuiabá, na verdade tramita perante o juízo da 8ª Vara Cível 

(p.412).

À p.422 foi determinada a expedição de ofício à 8ª Vara Cível para solicitar 

o encaminhamento da contestação, sendo também determinada a 

intimação da ré para apresentar cópia da contestação.

 Em resposta ao ofício n.º568/2018 o gestor informou que naquele 

processo (n.º 16854-12.2013.811.0041) foram protocoladas duas 

constatações, sendo uma cópia e uma via original, pertencendo ambas ao 

mesmo processo (n.º 16854-12.2013.811.0041).

 Verifica-se que ré CAB Cuiabá, embora tenha informado erro ao 

protocolar contestação, a esta foi oportunizada a juntada de cópia da 

defesa, o que foi ignorado (p.422 e p.427).

Assim, decreto a revelia das rés nos termos do artigo 344 do CPC.
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Em que pese a revelia decretada, a ré CAB Cuiabá constitui advogado nos 

autos. Assim, em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se o autor 

e a ré CAB Cuiabá para manifestarem se possuem interesse na produção 

de provas, em 15 (quinze) dais.

Cumpra-se COM URGÊNCIA. PROCESSO PERTENCENTE À META 02/CNJ.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1051614 Nr: 47232-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, GUSTAVO GARCES 

ELGER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Processo nº. 47232-77.2015.8.11.0041

Código nº 1051614

Decisão

Citada à p.127, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, 

conforme certificado à p.130.

O art.344 do CPC dispõe:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação (p.130). Deste modo, decreto sua revelia.

Verifica-se que a parte autora aditou novamente sua inicial à p.119/126, 

que ainda não foi recebida.

Assim, recebo o aditamento realizado às p.119/126 e, em observância ao 

princípio do devido processo legal, intime-se a ré para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo deve a ré regularizar sua representação processual, 

prestar informações acerca do bloqueio das linhas da autora em 14 de 

dezembro de 2015 bem como esclarecer o motivo do depósito efetuado à 

p.131.

Defiro a suspensão do pagamento em consignação, eis que a autora 

informou à p. 117 que realizou portabilidade para outra operadora ante o 

bloqueio das linhas pela ré.

Cuiabá, 17 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.: 954665 Nr: 2426-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar inaudita altera 

proposta por Marcos Junior dos Santos Pereira contra Banco Itaucard 

S.A.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (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, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1040437 Nr: 41839-74.2015.811.0041

 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: WERMESON DOS SANTOS ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar inaudita altera 

proposta por Wermeson dos Santos Almeida contra Banco 

Bradescard.Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa (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, contados 

da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do 

prazo de seis meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da 

sentença.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1101016 Nr: 10960-50.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos nesta ação de cobrança 

ajuizada pelo Condomínio Vaticano e condeno o réu Marcelo Avalone ao 

pagamento dos débitos condominiais descritos na planilha de p. 46, no 

valor de R$ 6.093,50, conforme estabelece o artigo 323, CPC.Os valores 

deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a 

partir do vencimento de cada prestação e multa de 2% sobre o montante 

do débito (artigo 1.336, § 1º, CC).Custas processuais deverão ser 

suportadas pelo réu, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119265 Nr: 7954-89.2003.811.0041

 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: PAROQUIA NOSSA SENHORA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK YORK P.DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 63/68, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897133 Nr: 27659-87.2014.811.0041

 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: PAULO JOSÉ FERREIRA SIDOU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLOS LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, MARCOS ANTONIO 

BERTIN - OAB:14369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 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. 127/148, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

 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: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 166/168, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838505 Nr: 43136-87.2013.811.0041

 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: ELIENE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação de fl. 230/232, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1300141 Nr: 8524-50.2018.811.0041

 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: PAULO SÉRGIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DINIZ - 

OAB:12126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) IVO FERREIRA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090947 Nr: 6558-23.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ODILIO DE FRANÇA BARBOSA, 

MARLY DE FRANÇA EUGENIO, TANIA MARIA CINTRA CARVALHO, ADAO 

EUGENIO RIBEIRO, TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 454136 Nr: 25770-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO ), CLAUDIO STABILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO - 

OAB:32350

 Vistos

Pela petição de p. 294 a executada pediu tão somente a devolução de 

prazo para pagamento, eis que a publicação não se realizou na pessoa do 

patrono indicado e, pela petição de p. 301, apresentou a guia de 

pagamento no valor de R$ 920.751,24, requerendo a extinção do 

cumprimento de sentença.

Como a exequente impugnou o valor do depósito realizado pela executada 

(p. 326/330), os autos foram encaminhados ao contador. Na oportunidade 

foi deferido o levantamento do valor incontroverso (p. 331).

Alvará expedido (p. 347).

Nova manifestação da exequente quanto ao depósito realizado pelo 

executado (p. 351/356).

Cálculo do contador à p. 358.

Intimadas as partes, a exequente concordou com o cálculo (p. 360). A 

executada, por sua vez, concordou em parte com o cálculo e requereu a 

extinção da execução.

Decido.

A impugnação ao cálculo é genérica e veio desprovida de fundamentação 

técnica, inclusive de cálculos.

Posto isto, HOMOLOGO o cálculo de p. 358 e determino que a executada 

efetue o pagamento do valor remanescente, devidamente atualizado, em 

15 dias.

Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se a exequente para apresentar 

o valor atualizado da obrigação, para que os demais pedidos sejam 

analisados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042739-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042739-35.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 
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em face de RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI , objetivando a 

satisfação do débito referente a operações financeiras em cartão de 

crédito. É o relatório. Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancarias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “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.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a operações financeiras realizadas com cartão de crédito deve 

ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse sentido, o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - VARA DE DIREITO BANCÁRIO - ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES - CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. (CC 

133719/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/05/2010, Publicado no DJE 14/05/2010)” Pelo exposto, declino da 

competência a uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e 

julgamento desta ação de execução. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042588-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE FERREIRA VALLE (AUTOR(A))

FERNANDA ANTUNES COELHO VALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042588-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda a inicial como requerido sob o ID 17057242, e concedo o 

parcelamento das custas e taxas judiciais em 04 parcelas iguais e 

sucessivas. Façam-se as devidas alterações no Sistema PJE. Após, 

solicite-se a disponibilização das parcelas das custas e taxas judiciais a 

Central de Arrecadação como determinado sob ID 16953332. Com o 

recolhimento da 1° parcela das custas, concluso para analise do pedido 

liminar. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044139-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SERRA DA SILVA (RÉU)

SOLANIELE APARECIDA MEIRELES MILHOMEM DA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044139-84.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Por motivo 

de foro íntimo, me declaro suspeita para apreciar e decidir este processo, 

nos termos do art. 145, §1º do CPC. Encaminhe-se ao meu substituto. 

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042843-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

ANA CLARA CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

LUCAS GUIMARAES CARRIJO (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042843-27.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança com pedido de tutela de urgência proposta por Luis 

Fernando Correa de Souza Augusto Martins, Lucas Guimaraes Carrijo, 

Ana Clara Carvalho Costa e Rafaela Oliveira Almeida em desfavor da 

Universal Med Assessoria e Gestão em Saúde Ltda. – ME, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 51.000,00, referente a prestação de 

serviços nos meses de maio a agosto/2018. Relatam que foram 

contratados em janeiro/2018 para prestar serviços em regime de plantão 

junto ao SAMU e que em julho/2018, sem qualquer aviso, o contrato de 

prestação de serviços foi rescindido. Afirmam que em agosto/2018 o 

Estado publicou rescisão do contrato que tinha com a ré, sendo que esta 

ainda não promoveu o pagamento pelos serviços pactuados. Informam, 

ainda, que a sócia da ré foi presa em uma operação sobre improbidade 

administrativa no Estado do Paraná. Deste modo, em razão da rescisão do 

contrato do Estado de Mato Grosso com a ré e por não terem mais 

comunicação com esta, buscam a tutela jurisdicional antecipada para que 

sejam bloqueados os créditos ainda existente junto ao Governo do Estado, 

a fim de garantir o recebimento pelos serviços prestados. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda da petição inicial e concedo aos autores os 

benefícios da Justiça gratuita. As procurações outorgadas pelos autores 

não possui local e data. Diante disso, intimem-se os autores para emendar 

a petição inicial e regularizar a representação processual, acostando nos 

autos procurações com local e data, no prazo de quinze dias. O art. 300 

do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre a tutela de 

urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela pretendida pelos 

autores deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo 

da demora. Infere-se dos autos que os autores pretendem, em sede de 

tutela de urgência, o bloqueio da quantia de R$ 61.200,00, referente a 

prestação de serviços, bem como dos honorários sucumbenciais (20%), 

ao argumento que a ré rescindiu os seus contratos sem qualquer aviso e, 

ainda, que não têm comunicação com a mesma. Em análise aos 

documentos que instruem a exordial, verifico a ausência do contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes, havendo apenas o 

documento denominado de “ponto médico”, que nesta fase de cognição 

sumária se mostra insuficiente para corroborar as alegações da inicial. 

Além do mais, se trata de uma ação ordinária e não executiva, de modo 

que inviável, nesta fase inicial e sem a formação do contraditório, o 
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bloqueio da importância pretendida. Deste modo, verificada a ausência dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o 

indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com estas 

considerações e fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Designo o dia 

25 de março de 2019 (25/03/2019) às 11:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intimem-se os autores para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044265-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044265-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, 

declaro a incompetência deste juízo e determino a redistribuição para uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013235-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOOTE DE SOUSA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013235-18.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu o 

seu levantamento. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento 

de sentença conforme me permite o art. 4º c/c 12, VII do CPC. Verifica-se 

dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente, 

como requerido, cumprindo o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC. 

Após transitado em julgado, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001851-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência proposta 

por Jairo de Souza Martins contra Cuiabá Plaza Shopping 

Empreendimentos e Participações Ltda., Royal Brasil Administração 

Empreendimentos Participações Ltda., Consórcio Empreendedor Cuiabá 

Plaza Shopping , já qualificados e representados nos autos. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (id. 

16367967). É o relatório. Decido. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo por sentença o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC. Isento de custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038272-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAH CORREA SOBRINHO (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 Processo n° 1038272-13.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NICOLAH CORREA 

SOBRINHO contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. A parte autora foi intimada para regularizar sua petição 

inicial, sob pena de indeferimento, tendo em vista que a CTPS foi acostada 

ao ID 16295803 em posição que dificulta sua leitura, tornando prejudicada 

a análise dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, a parte permaneceu 

inerte. Ademais, o parcelamento das custas e taxas iniciais foi deferido 

(16480477). Porém, intimada para recolhimento das custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado 

judicial. (ID 17154792) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. O autor devidamente intimado, deixou de adequar sua 

inicial, bem como de recolher as custas judiciais (17154792). Diante da 

irregularidade na juntada dos documentos que instruem a inicial, bem como 

da ausência de recolhimento das custas, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004062-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012602-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADAJA SUDRE ABRAO NASSARDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (RÉU)

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002357-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES FABIO CORREA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (RÉU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYMILSON CARLOS JARDIM OAB - MG100544 (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006403-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAFAEL BUENO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013898-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENIL FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIRES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

GIOVANI SOARES RAMOS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida (ID. 15097753), no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036325-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENDRIGO FANTIN DA SILVA (AUTOR(A))

ARYELE CHRISTINE BANDEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ARAUJO BARCELOS (RÉU)

CRISTIELLE REGINA CAMPOS PEREIRA (RÉU)

CLEBER ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

R.A. BARCELOS CERIMONIAL - ME (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008640-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILL ROBSON TAVARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS INJETORAS N.I. LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613/B-B (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004021-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022660-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DUVAL CYPION 70589887149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023417-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY FACHETI TORRES (REQUERENTE)

ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edifício Amadeo Modigliani (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022649-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REIS GABRIEL (AUTOR(A))

FERNANDO ANTONIO CALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (RÉU)

CLAUDIA MARIA GONZALEZ GARCIA SPADONI (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024454-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RUVIERI DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021594-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FREIXO NAGEM OAB - MG97478 (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022462-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022536-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027715-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT0008686S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (RÉU)

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-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). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035225-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR os embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019180-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021574-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020353-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022190-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO (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)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021047-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA HARUMI ZEMPO ONUKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT0009139A 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431/O (ADVOGADO(A))
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Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE CANDIDA DE SOUZA (RÉU)

JESSICA OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016415-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020717-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMEIA DE FATIMA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMEREIDE CARVALHO DE O GARRIO (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024187-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DE ANGELIS SALZEDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031244-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA NEGREIROS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018650-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ALVES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017247-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PINHO MOREIRA (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018006-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VALDEVINO PAULINO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014520-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MOREYRA OZONO (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015355-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014723-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VANDI MARIA GOMES LOPES OAB - 003.322.561-38 (REPRESENTANTE)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015049-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015236-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015353-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON JULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014724-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BATISTA NUNES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016970-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VANECA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016879-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017024-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE MORAES (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019095-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR PEDROSO 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018272-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO KAHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017613-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016842-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC RODRIGUES 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018434-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019094-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018984-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (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 do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353563 Nr: 20173-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE HOTELARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, 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).

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169433 Nr: 39910-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ADRIANA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAGEM IND. E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141/MT, MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor por intermédio de seu patrono, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifesstar acerca da devolução com certidão negativa 

da carta precatória, bem como acerca da devolução da carta de intimação 

enviada para a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837851 Nr: 42594-69.2013.811.0041

 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: SERVIÇOS PRÓ-CONDOMINIO CUIABÁ LTDA, EDGAR 

JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL 

SAN MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:13544/0, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:13.544/MT, ROBERTO MARTINS - OAB:56.752 PR, VINICIUS 

FONSECA BOLONHEIS - OAB:60.475PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para no prazo de 05 dias, apresentar endereço atualizado do 

autor, para viabilizar a intimação acerca da audiência designada.

Joyci Andriely B. Silva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810880 Nr: 17374-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIEIRA SANCHES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:13.738/B, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:11623-A, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência do valor depositado ao procurador do 

exequente (fls. 429), uma vez que possui poderes para tanto (fls. 433).

 Custas processuais pelo executado.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348667 Nr: 18836-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DA VÓ AUREA LTDA - ME, 

MERCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS, GENILDA PAREDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR, para devolução dos autos nº 

18836-37.2008.811.0041, Protocolo 348667, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795348 Nr: 1679-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DAS 

GRAÇAS OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOZUEBEL REIS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da 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, visto que somente juntou o cálculo e 

nada requereu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746299 Nr: 43504-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS DE MOURA E ALVES CHAVES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado do autor para manifestar acerca da 

devolução da correspondência expedida para intimar o autor, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043407-06.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. R. M. L. (AUTOR(A))

FABIANA MAGALHAES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043407-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANA MAGALHAES DA ROCHA, JOAO CESAR DA ROCHA MIRAGLIA 

LIMA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada pelo infante João Cesar da Rocha Miraglia Lima, neste ato 

representada por sua genitora Fabiana Magalhães da Rocha, em desfavor 

Cooperativa de Trabalho Médico Unimed, todos devidamente qualificados 

nos autos. Alega o requerente que é usuário dos serviços fornecidos pela 

requerida, através do plano de saúde facilitado pelo empregador de sua 

genitora. Menciona que está com 03 (três) anos de idade e foi 

diagnosticado com transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo- CID 10 

F84. Aduz que para lhe proporcionar melhor condição e qualidade de vida, 

foi indicado pelo médico que o acompanha tratamento de reabilitação 

multidisciplinar. Narra que o tratamento supracitado contempla 

fonoaudiólogo especialista em desenvolvimento de linguagem Bobath, 

equoterapia com apoio de psicólogo no Twuin Brothers, psicólogo 

especialista em ABA e terapeuta ocupacional especialista em integração 

sensorial. Relata que ao procurar a requerida para que fosse custeado o 

tratamento, foi informado que seria autorizado o tratamento de 

fonoaudiologia, psicologia e terapia pelo método ambulatorial genérico, já 

que é o previsto no Rol da Agência Nacional de Saúde- ANS. Diz, ainda, 

que quanto à equoterapia o tratamento foi negado sob o argumento de que 

se trata de tratamento experimental. Por essas razões, requer, em sede 

de tutela de urgência que a requerida custeie o seu tratamento, custeando 

todo e qualquer procedimento que vier a ser necessário no decorrer da 

ação, e, principalmente, tratamento disciplinar que contempla 

fonoaudiólogo especialista em desenvolvimento de linguagem Bobath, 

equoterapia com apoio de psicólogo no Twuin Brothers, psicólogo 

especialista em ABA e terapeuta ocupacional especialista em integração 

sensorial. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta parcial deferimento. Com efeito, num juízo 

de cognição sumária, verifico que os documentos constantes nos autos 

demonstram a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que há 

nos autos o contrato firmado com a requerida (Id n.º 17025082), a carteira 

do plano de saúde (Id n.º 17025082), e ainda, o laudo médico atestando o 

quadro de transtorno do espectro autista (Id n.º 17025085). Ademais, o 

laudo médico além de informar a evolução clínica da criança no decorrer 

do tratamento multidisciplinar já iniciado, atesta a necessidade da 

manutenção dos profissionais que já em atendimento, ante o diagnóstico e 

a dificuldade de estabelecer vínculos sociais. Outrossim, é cediço que o 

rol da ANS não é taxativo. Destarte, a recusa baseada em tal argumento 

se mostra indevida, já que o método multidisciplinar foi prescrito pela 

neurologista Dra. Maria Elisa O. Noethen que acompanha o autor. Deste 

modo, havendo prescrição médica para realização dos tratamentos que 

são necessários para melhora da saúde e qualidade de vida da parte 

autora, deve o plano de saúde realizar o custeio. À propósito colaciono os 

seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. AUTOR PORTADOR DE 

AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTOS DE TERAPIAOCUPACIONAL POR INTEGRAÇÃO 

SENSORIAL, PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDIOLOGIA 

COM ABORDAGEM COMPORTAMENTAL E ACOMPANHAMENTO COM 

PEDIATRA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL . DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento Nº 70075738344, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 22/02/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. AUTOR 

PORTADOR DE AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A 

NECESSIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIAOCUPACIONAL USANDO 

A INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FISIOTERAPIA BOBATH, EQUOTERAPIA, 

ALÉM DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA. PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL . DECISÃO MANTIDA. À MAIORIA NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO”. (Agravo de Instrumento Nº 70074070814, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 24/08/2017). Portanto, entendo evidenciada 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 da 

realização dos tratamentos imporá risco à saúde e à qualidade de vida da 

parte autora. Por outro lado, no tocante ao pedido de custeio de sessões 

com psicólogo especialista em ABA, entendo que o pedido carece de 

probabilidade do direito, uma vez que não está previsto no laudo médico 

constante nos autos.Deste modo, indefiro, por ora, o pedido sem prejuízo 

de futura reapreciação em caso de comprovação de prescrição médica. 

No tocante ao pedido de custeio de todo e qualquer procedimento que vier 

ser necessário no decorrer da ação, entendo que o pedido é genérico e 

não comportando guarida nesta fase inicial. Dessa forma, em juizo de 

estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais 

de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, face à aparente 

probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de dano. 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 gastos. 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 24 (vinte e quatro), CUSTEIE 

todos os tratamentos prescritos no relatório médico constante no Id n.º 

1702525085, até ulterior deliberação deste Juízo. 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. 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. 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), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26.03.2019 às 12h:00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 
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ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

Dezembro 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAIVA BARBOSA (AUTOR(A))

CRISTIANE PAIVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030231-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/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: 1030231-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo a emenda à inicial 

de id n. 16695061, com seu documento, e por consequência, defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada pela Requerente, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de março de 2019, às 

09:52 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026100-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que o objeto da presente ação 

consiste na suposta abusividade dos valores cobrados nas faturas de 

energia elétrica referente aos meses de junho, julho e agosto de 2018. Por 

outro lado, é incontroverso nos autos que a nova suspensão do serviço 

de energia elétrica por parte da concessionária Ré ocorreu em razão das 

faturas relativas aos meses de outubro e novembro de 2018 (conforme se 

vê da petição de ID 17083972), as quais não são objeto da presente ação, 

conforme já consignado na decisum de ID 17093835. Em assim sendo, 

mantenho a supracitada decisão (ID 17093835) pelos seus próprios 

fundamentos. No mais, intime-se a Requerente para, querendo, se 

manifestar acerca da contestação apresentada em ID 16922617, no prazo 

legal. Cumpra-se. Yale Sabo Mnedes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005124-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL GONCALVES DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023945-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VIRGINIA THOMAZ OAB - PR0018095A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Exequente para manifestar da petição constante no id 

16150259 .

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043382-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1043382-90.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora no Id.17085792 pág.2 informando do descumprimento da tutela de 

urgência deferida no Id.17024894, comprovando sua alegação com uma 

imagem da tela do aplicativo da Requerida que indica que a UC 

6/2158901-5 está desligada. Contudo, não foi encartada a certidão de 

cumprimento do mandado expedido no Id.17047175, inviabilizando a 

análise do pedido. Desta feita, DETERMINO que a Secretaria verifique 

acerca do cumprimento do mandado expedido no Id.17047175, aportada 

aos autos a respectiva certidão, voltem-me conclusos para análise do 

pedido formulado no Id.17085792. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044245-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BELIZARIO SILVA MARTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJe nº1044245-46.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. 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 a atual Declaração de 

Imposto de Renda E holerite, a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029341-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT0008719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO (EXECUTADO)

GIOVANI CORREA VERARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar da Exceção de 

Pré-Executividade interposta nos autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015624-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

AUGUSTO GRANDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO(A))

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR OAB - SP172947 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015145-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA ANACLETO BACARJI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDGE BPF URBANIZACAO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 01/04/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775493 Nr: 28752-56.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. SUPERMERCADO LTDA, L.A. 

SUPERMERCADOS LTDA, F. O. SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE WIEGERT - 

OAB:228328

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o ofício de fls. 166/168.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725653 Nr: 21389-52.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON 

BORGES, JAIR ANTONIO DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030156 Nr: 36851-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMBALDI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112964 Nr: 15918-79.2016.811.0041

 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: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, AGENCIA FUNERÁRIA 

SANTA RITA LTDA, FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PACHECO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861147 Nr: 2643-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA LUIZA FONTONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada do documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457370 Nr: 27698-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL APRELINO ALITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075888 Nr: 57896-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINEZ - 

OAB:45362, SÉRGIO EDUARDO MARTINEZ - OAB:32.803, SÉRGIO LEAL 

MARTINEZ - OAB:7.513

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386231 Nr: 22011-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, PEDRO IVO SILVA SANTOS - OAB:12892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304004 Nr: 14887-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9.707-A, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16539/GO, MARCIA 

DAMASIO MARTINS - OAB:OAB/GO 35.535, POLLYANA CRISTINA DA 

SILVA - OAB:OAB/GO 32476, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A/GO, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187/TO

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390591 Nr: 11153-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONILVADO SILVA 

VASCONCELOS - OAB:6026-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1325106 Nr: 14549-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO, MONICA 

CARAJOINAS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE 

LARA PINTO TOLEDO, CARLOS ROBERTO VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte embargada, para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões acerca do recurso de apelação 

promovida pela embargante nas fls. 74/82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847584 Nr: 51077-88.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTASTICA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754965 Nr: 6964-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE RENIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101476 Nr: 15150-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

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

BRIANTE, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCOS ROBERTO BRIANTI, 

ALESSANDRA VIEIRA GUIMARÃES BRIANTI, OLINDA RAQUEL PISSININ 

BRIANTE, ELIA GARCIA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026, 

FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, GUSTAVO 

TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - 

OAB:8.052/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240281 Nr: 8933-46.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872732 Nr: 11583-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTASTICA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81893 Nr: 9103-57.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369969 Nr: 6351-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22716 Nr: 13395-22.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JOSÉ HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465167 Nr: 32857-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE DA GUIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807040 Nr: 13514-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVEL AUTO MOLAS LTDA, MARIA JOSÉ DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350769 Nr: 21353-15.2008.811.0041

 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): COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

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

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448442 Nr: 21963-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA ALECRIM COM. MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10356 Nr: 6434-07.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON JORGE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, 

REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78836 Nr: 10730-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM CLIMA COM. DE COMBUSTIVEIS E LUB. 

LTDA., CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423/DF, ITALLO RICARDO PANATO PASSOS - 

OAB:15766, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, PAULO 

BASTOS BARREIROS NEVES - OAB:156009, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 
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OAB:9439 - A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176306 Nr: 35317-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKE JUNIOR DOS SANTOS, NILO DOS SANTOS, 

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 

MATERNIDADE DE CUIABA - HOSPITAL INOVERSITARIO, JOÃO BATISTA 

CORREA BORGES, ESPÓLIO DE ALINOR OLIMPIO DA SILVA, GEORGE 

HENRY ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948/MT, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379289 Nr: 15109-36.2009.811.0041

 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): AMILTON RODRIGUES PAES, GELSA MARIA 

MARQUES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214737 Nr: 23635-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇO MÓVEL CELULAR - ACEL, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE 

LIMA-ME, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA, VIVIANA KARINE 

DELBEN FERREIRA DE LIMA-ME, TELEMAT CELULAR - TCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:10947/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE 

GERALDES - OAB:2671/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356259 Nr: 26645-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENILTON DE PAULA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 161/165. foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786926 Nr: 40836-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC USINADOS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK CENTER PC CAMIN. E CARRETAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO EVANGELISTA 

MARQUES - OAB:211433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE CARVALHO 

RIBEIRO - OAB:102068/MG, MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - 

OAB:1445A/MG

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869074 Nr: 8841-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCIMAR BERMOND RUZENNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39549, PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenação. Conforme petição de 

fl 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43411 Nr: 19406-67.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio De Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONILVADO SILVA 

VASCONCELOS - OAB:6026-A, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, 

PAULO ROBERTO GALHARDO GUIMARAES-procurador municipio - 

OAB:2495/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023749 Nr: 33771-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779172 Nr: 32611-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 123 de 624



 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM. DE PROD. ALIM. S. ALMEIDA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147754 Nr: 2771-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRUZADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA QUEIROZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 

OAB:23214/O, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15414 Nr: 11508-37.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odette Monteiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18.580-O, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048584 Nr: 45755-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, WFT, AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, proceder com a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 333617 Nr: 2057-32.1993.811.0041

 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): REINALDO ALVES DE MORAIS

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 924, V c/c art.925 do CPC, 

reconheço de ofício a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTA de ofício 

o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Custas pela parte Exequente, sem 

honorários diante da ausência de manifestação da parte Executada em 

todo processo. Preclusa a via recursal arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 124202 Nr: 11959-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MIGUEL COELHO, SILVÂNIA ALVES DE 

SOUZA COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MÁRCIO JULIANO DA 

SILVA, AGOSTINHO XAVIER

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código do Processo nº 124202

Vistos,

 Nesta Execução de Sentença a parte exequente vem aos autos discordar 

do valor depositado pela executada alegando que o valor não é suficiente 

para pagar a condenação, visto existir danos materiais para a mudança 

dos moradores, os quais não foram depositados, ao final requer o 

levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, e o 

prosseguimento do feito pelo saldo remanescente, bem como, requer a 

designação de audiência conciliatória.

Pois, bem a prestação jurisdicional foi dada e a data para desocupação 

encontra-se fixada na sentença, cabendo a parte executada se 

pronunciar nos autos, no prazo de cinco dias, quanto aos custos da 

mudanças dos moradores, conforme determinado.

 Isto posto, expeça-se alvará em favor dos exequentes para levantamento 

da quantia incontroversa depositada pela parte executada (fls. 386), 

devidamente atualizada com seus rendimentos, na conta indicada nos 

autos.

 A seguir, encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial, para elaboração 

do cálculo da condenação, averiguando a existência de eventual saldo 

remanescente, no prazo legal.

Elaborado o cálculo, digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214384 Nr: 23335-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI EDMAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA - 

OAB:7471, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - OAB:6842/MT, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/OMT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO 

- OAB:5714-OAB/MT

 Código - 214384

VISTOS,

A parte Exequente embora intimada para manifestar quanto ao depósito do 

valor remanescente da execução juntado as fls. 621/623 quedou-se inerte 

conforme certificado as fls. 627.

Ante o exposto, inexistindo controversa entre as partes quanto a 

satisfação da obrigação posta sub judice, nos termos do artigo 924, II e 

925, do NCPC, DECLARO EXTINTO o presente feito executivo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Expeça-se o necessário para transferência do valor penhorado nos rosto 

destes autos ao Juízo solicitante (fls. 628/632).

Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774910 Nr: 28143-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO, PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Processo Código nº 774910

VISTOS,

Ante o teor do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento juntado 

as fls. 466/472, anulando a decisão de fls.438/440 e julgando 

improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito 

visando a satisfação do seu crédito no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269126 Nr: 1551-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES JACÓ TREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 Código do Processo nº 269126

Vistos,

 O pedido formulado pela requerente as folhas153/154, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório necessário para análise do 

pedido.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos a certidão simplificada da Empresa requerida, emitida pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, para posterior apreciação do pedido 

supra mencionado, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12441 Nr: 6877-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaria Susuk dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 12441

Vistos,

A parte executada não foi localizada para citação pessoal no endereço 

indicado nos autos, vindo a exequente requerer diligencias do Juízo, a fim 

de localizar o endereço da executada.

No caso, a busca Infojud foi realizada sem obtenção de êxito, conforme 

folhas 97.

Dessa forma, existindo diligências que podem ser realizadas com tal 

objetivo, fundamentado no que dispõe o artigo § 1º do art. 319, defiro o 

pedido de folhas 145/146, Oficie-se na forma requerida pelo autor, 

solicitando informações quanto ao endereço da parte requerida, no prazo 

de cinco dias, sob pena de desobediência.

Juntadas as informações solicitadas, diga o requerente em cinco dias, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se o requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146212 Nr: 30052-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR ROQUE MACHADO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - 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 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pagar ao 

Requerente JOACIR ROQUE MACHADO, a quantia de R$ 2.193,75 (dois mil 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 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, 12/03/2015 (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, 17 de dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 252764 Nr: 18513-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 252764

Vistos,

 Trata-se de Ação monitória que teve a sentença reformada na corte 

superior, onde determina o prosseguimento do feito (fls. 196/199).

A parte autora apresenta nos autos, as folhas 204, o novo endereço para 

citação da parte requerida.

Isto posto, anotem nos autos o novo endereço da parte requerida, a 

seguir, cite-se a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial.

Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do NCPC, consigne-se no 

mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1264438 Nr: 25854-94.2017.811.0041

 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: NEIVALDO STARICOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOESTER RODRIGO MARÇAL 

SIQUEIRA - OAB:17.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº1264438

VISTOS,

O processo está cadastrado no Sistema Apolo erroneamente como 

liquidação provisória de sentença.

 RETFIQUE-SE a autuação do processo para constar corretamente a 

classe judicial da presente ação como sendo a liquidação individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva deve ser processada 

pelo PROCEDIMENTO COMUM, nos termos do art. 509, II, do CPC, conforme 

já determinado na decisão de fl.167.

Diante dos documentos juntados as fls. 168/175, com fulcro no art. 98 

CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência do 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

CITE-SE a parte Requerida no endereço declinado na exordial para 

contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências 

legais (art. 511 do Código de Processo Civil).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033005 Nr: 38129-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, CHRISTIANE 

TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MGARZON EUGENIO 

INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546, UBALDO JUVENIZ JUNIOR - OAB:160493/SP

 Processo Código nº 1033005

VISTOS,

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 228/240 pela parte Autora, tendo em 

vista que os Recursos Especiais afetados como paradigma dos Temas 

970 e 971 da sistemática dos Recursos Repetitivos ainda não foram 

julgados.

 Cumpra-se a decisão de fl.216, devendo os autos aguardar em cartório o 

prazo de suspensão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938665 Nr: 53970-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO DE SOUZA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Código – 938665.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 177 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 94/99 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados à fl. 98, um em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 177, e outro a 

título de restituição em favor da parte Requerida no valor de R$ 915,96 

(novecentos e quinze reais e noventa e seis centavos), a ser depositado 

conforme indicado à fl. 181.

 Expeça-se ALVARÁ, em favor da parte Requerida, do valor depositado à 

fl. 178, a ser creditado na conta indicada à fl. 181.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431020 Nr: 11464-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILDES DE FREITAS SOARES, ELIANE DE 

FREITAS SOARES MARTINS, LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, LUCIANA 

FREITAS SOARES, DESIENE GONÇALINA DE MORAES E SILVA SOARES, 

JEDER FREITAS SOARES, ARIANA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMIDA CABRAL - 

OAB:159229, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 Código – 431020.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 286/288 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Executada às fls. 119 e 275 para pagamento do 

valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fls. 119 e 275 em favor 

da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 288.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 411942 Nr: 1635-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA, M. B. C. S., MARCIA 

VIVIANE COSTA E SILVA, M. C. C. F., A. S. C. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI 

COELHO - OAB:13.586/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código do Processo n 411942

Vistos,

A parte autora vem aos autos requer o levantamento do valor depositado, 

todavia deixa de se pronunciar quanto ao pedido extinção formulado pela 
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parte executada.

Dessa forma, para fins de extinção do feito, 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, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076681 Nr: 58381-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO 

INDUSTRIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código do Processo nº 1076681

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 310), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado nos autos as folhas 316/319.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721523 Nr: 17028-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F´NA É - OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAOZIL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 721523

Vistos,

 Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, do 

pedido formulado pela parte exequente as folhas 117. Expeça-se ofício 

para inserção do nome da parte executada nos órgãos de restrição ao 

crédito, conforme estabelece os §§ 3º e 5º do artigo 782 do CPC, 

observando-se o estabelecido o § 4º daquele artigo.

Tendo em vista o teor da certidão lavrada as folhas 110, e considerando 

que o Conselho Nacional de Justiça traçou diretrizes para assegurar ao 

jurisdicionado a “duração razoável do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação”, e que, dentre outras medidas adotadas 

determinou-se a redução da taxa de congestionamento dos processos no 

âmbito da Justiça Estadual, pela qual, a Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado normatizou a possibilidade de extinção da execução, em casos por 

inércia do credor ou impossibilidade de localização do devedor e de bens 

passíveis de constrição, inclusive mediante a expedição de certidão de 

crédito, nos termos do Provimento 84/2014-CGJ publicado em 13/11/2014.

Assim, verificando que a presente execução enquadra-se perfeitamente 

no caso dos autos que devem ser arquivados definitivamente, por 

inviabilidade de prosseguimento da execução, por falta perspectiva de 

garantia da execução, visto que tanto o Judiciário, quanto o exequente já 

realizaram todas as buscas sem obtenção de êxito, determino que 

intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, ficando-lhe, 

assegurado, que vindo a localizar bens para garantia do presente crédito, 

terá o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída com a 

respectiva Certidão de Crédito e outros documentos que dispuser, sem 

recolhimento de novas custas, nos termos do que dispõe o provimento 

n°84/2014-CGJ.

Intime-se a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392706 Nr: 28063-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

ARLINDO GUERINO CHIARADA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 392706

Vistos,

Neste caso, a parte requerida não foi localizada para citação no endereço 

indicado na inicial.

Em manifestação as folhas 135, o autor vem requerer a citação do 

requerido na pessoa de seu representante Legal.

Isto posto, defiro o pedido formulado pelo exequente, cite-se o executado 

por mandado, na pessoa de seu representante, no endereço indicado nos 

autos, na forma estabelecida no despacho de folhas 119.

Após, voltem os autos conclusos, conforme determinado as folhas 119.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389725 Nr: 25094-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMAFRAN COM. IND. EXPORTAÇÃO MADEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA BARROS DE AGUIAR 

ARAUJO - OAB:20.526, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT

 Código do Processo nº 389725

Vistos,

 Neste feito a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 
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pertencentes ao devedor capaz de garantir o valor da condenação, vindo 

requerer a intimação da parte executada para indica-los.

Isto posto, fundamentado no que dispõe o artigo 774, inciso V, e parágrafo 

único do CPC, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

119/120, intime-se a parte executada, por seu patrono via DJE, para no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora e o local 

onde possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena de 

aplicação da sanção prevista no referido artigo, com a redação dada pela 

Lei nº 13.256/16.

Consigne-se, que caso não o faça será apenado com multa de dez por 

cento (10%) do valor atualizado do débito exeqüendo, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme 

preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835657 Nr: 40761-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHRDP, JUSTINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITO LACERDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 Código do Processo nº 835657

Vistos,

 A parte requerente vem aos autos impugnar a hipossuficiência declarada 

nos autos pela parte requerida as folhas 75.

No caso, verifica-se que o requerido veio a óbito, sendo a viúva intimada, 

todavia, não há informações nos autos quanto a sua manifestação. O que 

determino que seja certificado.

A seguir, intime-se a parte requerida/impugnada para no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto a impugnação apresentada as folhas 119/121.

 Após, voltem-me os processos conclusos para decisão da impugnação.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 716891 Nr: 10762-86.2011.811.0041

 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: MDC, SILSA CECILIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Processo Código nº 716891

VISTOS,

Ante o teor da manifestação do perito as fls. 204, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 15 (quinze) apresentarem alegações finais.

 Após, voltem os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 764428 Nr: 17076-14.2012.811.0041

 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: ANDRE ALVES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 764428

Vistos,

Tratando-se de processo da meta2, defiro parcialmente o pedido 

formulado pelo requerente as folhas 200, suspendo o andamento deste 

feito, impreterivelmente pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista, o 

feito já ter sido suspenso por mais de uma vez.

 Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção, conforme preconiza o 

artigo 485, § 1º, do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857387 Nr: 59625-05.2013.811.0041

 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: JEOVANI FABRICIO LOPES DE MAGALHAES

 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

 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 JEOVANI FABRICIO LOPES DE MAGALHÃES, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/10/2013 (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 à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de Dezembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926193 Nr: 47217-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALAIRDE DE ARRUDA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVEIRA - OAB:9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código do Processo n 926193

Vistos,

A parte requerida junta nos autos Guia de depósito para pagamento da 

condenação (485).
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 A parte autora em manifestação requerer o levantamento do valor 

depositado, deixando, contudo, de manifestar sua concordância com o 

valor depositado, visto que não se pronunciou quanto ao arquivamento 

dos autos.

Dessa forma, para fins de extinção do feito, intime-se a parte requerente 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto ao pedido de 

arquivamento dos autos, sob pena de preclusão e consequente extinção 

por satisfação da dívida.

 Em caso de eventual discordância com o valor depositado, deverá a parte 

requerente no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos 

cálculo discriminado da condenação, demonstrando a existência de débito 

pendente, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

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

conclusos, ocasião em que será analisado o pedido de levantamento 

formulado nos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 766790 Nr: 19562-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FILOGONIO JOSE BATISTA, FRANCELINA 

MENDES BATISTA, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, VALDIR MENDES 

NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANCA ARAUJO - OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Processo Código n.766790

VISTOS,

 Não obstante as razões declinadas pela parte Exequente as fls. 229, 

cumpre referir que o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto 

confirmou a decisão de fls. 207/213 por seus próprios fundamentos 

(fl.226/227).

De outra sorte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso comunicou 

por meio do Ofício Circular nº 83/2018/DAP (expediente 

n.0099672-71.2018.811.0000) de 09/11/2018 a decisão proferida no 

Recurso Extraordinário n.632.212/SP (Ofício Eletrônico n.4058/2018 

oriundo do Supremo Tribunal Federal), que assim 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 de 5.2.2018, data em que homologado o 

acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados”.

A par disso, postergo a nomeação de perito contábil e DETERMINO a 

SUSPENSÃO do andamento do presente feito pelo prazo de 24 meses, a 

contar de 05/02/2018.

Aguarde-se em cartório até que advenha determinação em contrário da 

Instância Superior.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878187 Nr: 15591-08.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO GERALDO DE MAGALHÃES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE DE SANTANA SILVA - 

OAB:15927 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Processo Código nº 878187

VISTOS,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO 

–EXPEDIR ALVARÁ DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, conforme determinado 

na decisão de fls. 281.

Expeça-se o respectivo alvará e após voltem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821868 Nr: 28055-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 Código – 821868.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 516 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 513/515 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS dos valores depositados à fl. 514 em favor da 

parte Exequente, a serem creditados nas contas indicadas à fl. 516.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de Dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1097869 Nr: 9640-62.2016.811.0041

 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: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1097869

Vistos,

 Verifica-se que a peça juntada às folhas 51, não pertencem a este feito, 

em que pese constar o nome da parte requerida e o número do processo.

Dessa forma, para fins de evitar tumulto processual, determino o 

desentranhamento da peça juntada as folhas 51, e sua devolução ao 

patrono peticionante de folhas 52.

Anotem-se nos autos o novo endereço da parte requerida, informado as 

folhas 48, a seguir, cumpra-se o despacho de folhas 22, citando-se a 

parte requerida, conforme determinado.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221725 Nr: 29823-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA FERNANDES DA SILVEIRA, GIZALIA 

ALBANO SOUSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, BÍSNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.208/MT, DIEGO DE 

ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 221725

Vistos,

A parte exequente informa nos autos, o novo endereço da parte 

executada Alzira Fernandes da Silveira.

Dessa forma, anotem-se o novo endereço indicado as folhas 171, a 

seguir, fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 523 do CPC, proceda 

à penhora de bens que guarnecem a residência da parte Executada, 

tantos quantos bastem para garantia do saldo remanescente, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 

do CPC.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se Mandado de Penhora Remoção e Avaliação

Em caso de ser o mandado de penhora negativo, intime-se a parte 

exequente, conforme determina a decisão de folhas 163.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786094 Nr: 39979-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTENSAO SERVIÇOS AUXILIAR DE CREDITO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 786094

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial que aguarda indicação de 

bens a penhora, onde a parte exequente vem requerer a renovação da 

penhora eletrônica via Bacenjud, Renajud e a busca de bens via Infojud.

A penhora Bacenjud, já foi realizada neste feito, obtendo resultado 

negativo, conforme relatórios anexados nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, uma 

vez realizada a penhora on-line sem obtenção de êxito, o novo pedido 

deve vir acompanhado de demonstração de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor, não sendo suficiente o mero 

transcurso do tempo.

A pesquisa formalizada no Sistema Renajud, obteve resultado negativo, 

por inexistir veículo cadastrado em nome da parte executada, conforme 

relatórios nos autos.

Quanto a busca de bens junto a Receira Federal, indefiro, por não haver 

esgotado as diligencias extrajudiciais, em busca de bens.

Dessa forma, estando a executada em situação ativa, conforme 

documento acostado nos autos, determino que se proceda à penhora de 

bens na sede da empresa Executada, tantos quantos bastem para 

garantia do saldo remanescente, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 

os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se Mandado de Penhora Remoção e Avaliação

Sendo o mandado de penhora negativo, intime-se a parte exequente, 

conforme determina a decisão de folhas 59.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 911430 Nr: 37796-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUZA FIGUEIREDO, JULIO 

CESAR FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 911430

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Extrajudicial, os executados deixaram de ser 

citados, vistos que se encontravam viajando, conforme relato nos autos.

Dessa forma, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a lavratura 

da certidão de folhas 89, determino o cumprimento integral do despacho 

de folhas 30, conforme determinado.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 212130 Nr: 22594-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SCHMALTZ, MILTON CARVALHO, 

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES, PAULO FRANCO DE GODOY 

BELFORT, RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 Processo Código nº 212130

Vistos,

Trata-se Execução Por Quantia Certa, que aguarda indicação de bens a 

penhora, onde a parte exequente vem requerer a renovação da penhora 

eletrônica via Bacenjud, Renajud.

A penhora Bacenjud, já foi realizada neste feito, obtendo resultado 

negativo, conforme relatórios anexados nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, uma 

vez realizada a penhora on-line sem obtenção de êxito, o novo pedido 

deve vir acompanhado de demonstração de que ouve alteração 

econômica no patrimônio do devedor, não sendo suficiente o mero 

transcurso do tempo.

No caso, o pedido do exequente formulado as folhas 251, encontra-se 

desacompanhado de prova ou de qualquer indício de eventual alteração 

ocorrida na situação econômico financeiro das partes executadas, capaz 

de ensejar a renovação do ato anteriormente infrutífero, assim, por não 

vislumbrar evidências de resultado frutífero na renovação da penhora 

Bacenjud, a indefiro, proceda-se a busca de veículos no Detran.

A pesquisa formalizada no Detran, via Sistema Renajud, obteve resultado 

negativo, visto que os veículos encontrados cadastrados em nome dos 

executados, já constam com restrição registrada em seu prontuários, 

conforme relatórios anexados nos autos.

Dessa forma, determino que se proceda a penhora de bens na residência 

das partes executadas, de tantos quantos baste para garantia o valor 

exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconiza o artigo 833 do CPC/2015.

De acordo com a disposição contida no §1º, inciso II do artigo 840, do CPC, 
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os bens móveis penhorados devem ser removidos e depositado junto ao 

depositário judicial ou na ausência deste, com o exequente. Como a 

comarca de Cuiabá-MT, não dispõe de depositário judicial, o bem 

penhorado deve ser depositado junto ao exequente.

Expeça-se Mandado de Penhora Remoção e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1325106 Nr: 14549-79.2018.811.0041

 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: ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO, MONICA 

CARAJOINAS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE 

LARA PINTO TOLEDO, CARLOS ROBERTO VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 [...] 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)CUMPRIR rigorosamente os requisitos elencados no artigo 319 

do CPC, especialmente no que tange aos pontos assinalados nas linhas 

volvidas (incisos II, V, VI e VII), sob pena de indeferimento da petição 

inicial ou correção de ofício das irregularidades não corrigidas. 2)JUNTAR 

aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda E demonstrativo 

financeiro do benefício previdenciário, em relação a ambas as partes, a 

fim de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC.3)REGULARIZAR a 

representação postulatória em favor da 1ª Embargante Eliza Carajoinas 

Alves Ramalho, sob pena de indeferimento da petição inicial em relação à 

essa parte e exclusão dos seus dados do sistema.4)JUNTAR aos autos 

prova do atual exercício da posse da 1ª Embargante sobre o imóvel sub 

judice, bem como da Certidão de Inteiro Teor atualizada do 

bem.Considerando a distribuição por dependência desta demanda à Ação 

de Cumprimento de Sentença nº19989-13.2005.811.0041 – Cód.209322, 

DETERMINO o apensamento desta demanda aos precitados autos, 

certificando o ato em ambas as ações.Decorrido o prazo supra e 

apensadas as ações, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2018YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116783 Nr: 17351-21.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCA DA SILVA 

LUZARDO, para devolução dos autos nº 17351-21.2016.811.0041, 

Protocolo 1116783, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

 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: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a 

contradição a respeito da nota fiscal de fl.38, e por consequência, extirpar 

da condenação a indenização prevista no artigo 3º, III da Lei 6.194/74 

(DAMS), no valor de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), bem ainda, 

retificar o erro material no dispositivo da sentença no tocante a data do 

sinistro para 18/10/2012.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 18 de 

dezembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 805485 Nr: 11948-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA VALDEL LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MT 

17.074-A

 Processo n.805485

VISTOS,

 PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO – 

INTIMEM-SE as partes quanto ao retorno dos autos da 2ª instância.

Cumpra-se, observando o disposto no art. 1.284 da CNGC/TJMT:

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015145-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA ANACLETO BACARJI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDGE BPF URBANIZACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015145-46.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDAS A 

INICIAL do Id.13934245 ao Id.16145700, em que a parte Autora atendeu ao 

despacho do Id.13520939, comprovando a condição de hipossuficiência, 

retificando o valor da causa e informando o novo endereço da Requerida. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA aviada por NATASHA ANACLETO BACARJI em face de HEDGE 

BPF URBANIZAÇÃO LTDA na qual postula a parte Requerente busca a 

rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a 

Requerida, com restituição de valores e reparação de danos. Em apertada 

síntese, a Requerente afirma que entabulou com a Requerida em 

04/02/2017 um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda 

de Imóvel e Outras Avenças, no valor de R$214.525,31 (duzentos e 

quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais com trinta e um centavos), 

tendo dado uma entrada no valor de R$2.283,17 (dois mil, duzentos e 

oitenta e três reais com dezessete centavos), com 297 (duzentos e 

noventa e sete) parcelas no valor de R$714,62 (setecentos e quatorze 

reais com sessenta e dois centavos). Discorre a Autora que, está 

passando por dificuldades financeiras e por este motivo realizou uma 
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notificação extrajudicial à Requerida no dia 23/10/2017, noticiando que não 

teria mais condições de suportar o compromisso firmado. Contudo, a 

Requerida teria enviado uma contra notificação à Autora, informando que 

não iria realizar a rescisão contratual. Por esta razão, a Requerente, 

mantendo em dias o compromisso firmado, propôs a presente ação 

vindicando em sede de tutela de urgência: [...] L. pugna liminarmente: i) a 

declaração de rescisão do contrato; ii) seja a Ré compelida a não efetuar 

qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Autora, bem 

como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições em 

nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena 

de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular a Requerida 

de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a 

quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); iii) a devolução imediata da 

integralidade dos valores pagos pelo requerente, qual seja R$ 17.901,53 

(dezessete mil, novecentos e um reais e cinquenta e três centavos), 

sendo que tal medida não acarretará nenhum prejuízo a Requerida, vista 

que pode perfeitamente comercializar o imóvel para outrem e obter o 

crédito de volta, e mais, devendo a medida pleiteada liminarmente ser 

mantida no mérito da demanda, e informando que prejuízo algum recairá 

sobre a requerida, uma vez que poderá a medida ser revertida 

tranquilamente ao final da demanda, em caso de improcedência dos 

pedidos autorais; iv) que efetue o pagamento a título de honorários 

advocatícios no valor de R$ 3.580,30 (três mil, quinhentos e oitenta reais e 

trinta centavos), valor este correspondente a quantia de 100% (cem por 

cento) que a requerida deverá restituir a requerente dos valores pagos 

por este, conforme determina o Contrato avençado entre as partes, bem 

como o pagamento dos emolumento judiciais; [...] (sic Id.13470346 

pág.28/29) Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO O caso em 

apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de 

consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. O pedido de tutela de urgência está disciplinado no 

Título II do CPC/2015, cujo art. 300 exige para o deferimento da medida, 

que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar 

os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. In casu, os documentos corroborados nos autos 

sinalizam que de fato há uma relação jurídica entabulada entre as partes, 

com demonstração de histórico de pagamento de valores pela Autora 

conforme recibo do Id.13470361 pág.3, extrato anexado ao Id.13470375, 

aliado ainda ao documento do Id.13470371 em que a Requerida se recusa 

a rescindir o contrato firmado com a Requerente. Quanto aos motivos da 

rescisão objetivada pela Autora, entendo ser matéria de mérito que 

merece maior dilação probatória, inexistindo por ora justificativa para se 

obstar a rescisão do contrato desde logo, não apenas pela sua natureza 

sinalagmática, mas, precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, do CDC, 

restando ao julgador, na sentença, decidir sobre qual das partes lhe deu 

causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. Corroborando com a 

probabilidade do direito, temos ainda a Súmula 543 do Superior Tribunal de 

Justiça que reza, por analogia, o caso em comento: Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão contratual 

além de onerar a Requerente, implicará no desfalque financeiro para 

ambas as partes, notadamente à Autora/consumidora que sofre a 

possibilidade de ter seus dados negativados em razão de negócio jurídico 

que caminha para a formalização da rescisão contratual, prestigiando-se o 

locupletamento ilícito por parte da Requerida. Assim, não havendo 

interesse na manutenção do contrato e diante do significativo motivo para 

o desfazimento do negócio ( insuficiência f inanceira do 

consumidor/Autora), afigura-se razoável autorizar a suspensão dos 

efeitos do contrato a fim de garantir eventual advento de consequência 

negativa à parte Autora, como exemplo, a cobrança de taxas, impostos e 

outros encargos. Nesse aspecto ainda, à luz do ordenamento jurídico 

sumular, é o caso de deferimento do pedido de restituição dos valores 

pagos, porquanto é decorrente do próprio resultado da ação, o retorno 

das partes ao status quo ante, não se olvidando o risco de perecimento do 

direito da Requerente caso não seja deferida a medida e a Requerida 

permaneça na posse injusta dos valores pagos pela Autora, e ainda com a 

disposição do imóvel. Derradeiro, anoto que a rescisão do contrato é bem 

conhecida pelas partes, pendendo apenas de formalização material, que 

se mostra consequência da presente decisão. No entanto, em que pese o 

inequívoco direito da Requerente em relação a rescisão contratual 

voluntaria e reembolso dos valores pagos, advirto que tal prerrogativa não 

tem o condão de afastar as limitações contratuais estabelecidas para a 

rescisão facultativa, nem tampouco autorizar a cobrança de honorários 

advocatícios contratuais nesta prematura fase processual. Ademais, não 

se pode confundir justa causa para rescisão contratual, com a justa 

causa para o exercício do direito de ação, de sorte que no caso em tela, 

restou confesso o interesse voluntário da Requerente em rescindir o 

contrato por incapacidade financeira de manter o compromisso firmado, 

razão porque, não há que se falar, a priori, em reembolso integral dos 

valores pagos, à luz do principio contratual pacta sunt servanda. Com 

efeito, reputo plausível o deferimento parcial da medida, respeitando 

integralmente o pacto firmado entre as partes, de modo eu os demais 

pedidos provisórios serão apreciados no momento oportuno. Por 

derradeiro, frise-se que o montante a ser restituído/bloqueado ficará à 

disposição do juízo, fato esse que afasta qualquer arguição de 

irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

e: 1) DECLARO a RESCISÃO DO CONTRATO firmado entre as partes 

anexado ao Id.13470361 ao 13470366, reservando ao mérito as 

apurações de culpa e responsabilidade civil indenizatória reclamadas pela 

Requerente. 2) DETERMINO que a Requerida DEPOSITE EM JUÍZO o valor 

pago pela Autora, representado pelo demonstrativo de pagamento 

anexado ao Id.13470375, R$14.701,09 (quatorze mil, setecentos e um 

reais com nove centavos), devidamente atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do Parágrafo Sexto da Cláusula Oitava, 

apresentando no mesmo prazo a memória de calculo discriminando cada 

desconto e sua respectiva previsão contratual, sob pena de bloqueio 

forçado do valor integral atualizado pago pela Requerente; e 3) 

DETERMINO que a Requerida SUSPENDA a cobrança das taxas 

condominiais e de manutenção, impostos e outros encargos que 

eventualmente existirem em desfavor da Autora, ABSTENDO-SE de enviar 

os dados da Requerente aos órgãos de proteção ao crédito relativo aos 

débitos oriundos do contrato rescindendo, até o deslinde do feito (ou 

EXCLUA em caso de já haver a negativação no prazo de 24h), sob pena 

de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 4) CITE-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias no 

endereço informado pela Autora no Id.16145700, querendo, apresentar 

contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do 

Código de Processo Civil, inclusive a existência de emenda a inicial e 

documentos. 5) 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. 6) INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Fica desde já autorizado a cumprimento do 

competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a 

presente como mandado. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044127-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1044127-70.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, aventada por PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO, 

em desfavor de UNIVERSIDADE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, aduzindo 

em síntese que está matriculado no curso de medicina daquela instituição 

e possui contrato de financiamento – FIES - dos encargos educacionais no 

importe de 100% do valor total da mensalidade, todavia, a Requerida sem 

nenhuma justificativa estaria efetuando cobranças abusivas referente as 

mensalidades. Afirma que em decorrência disso estaria sendo impedido de 

realizar as atividades curriculares do semestre em questão, e que tentou 

por diversas vezes solucionar a questão administrativamente, sem, 

contudo, obter êxito, requerendo ao final, a concessão de tutela de 

urgência: [...] b) Seja concedida inaldita altera pars (liminarmente) a tutela 

de urgência antecipada incidental, vez que estão presentes os requisitos 

do art.300, do CPC/2015, para que seja ordenado à empresa requerida 

que: 1. Proceda com a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança; 

2. Não deixe de efetuar as rematrículas e não deixar de liberar o 

aditamento do contrato FIES, nos semestres vindouros, em razão desta 

dívida ilegal supracitada; 3. Abster de negativar o nome da parte autora no 

montante descrito no extrato financeiro, por conta da dívida aqui 

questionada; 4. Desbloquear os acessos ao sistema da instituição tais 

como: Ambiente virtual de aprendizagem – AVA, portal do aluno, bem 

como ao campus universitário em todos os departamentos necessários 

para o curso de medicina, tais como: laboratórios, biblioteca e salas de 

estudo; 5. Não retirar o nome da parte autora na lista de chamada, e 

aplicar as provas parciais e oficiais nas datas programadas; [...] (sic Id. 

17129761 pág.23) Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO O 

pedido de tutela de tutela de urgência está disciplinado no Título II do CPC, 

cujo artigo 300, exige para o deferimento da medida, que se evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Primeiramente, importa grafar a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça que, ao apreciar o REsp 1.155.684/RN, de relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, 

firmou a orientação de que "os contratos firmados no âmbito do Programa 

de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras 

encartadas no Código de Defesa do Consumidor” (PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 

de 18/05/2010). No caso, verifica-se que a parte Autora acostou a “tela de 

informação do FIES” emitida pela Requerida (Id.1713796 pág.7), de onde 

subsiste a informação de que o aditamento relativo ao 1º semestre do 

presente ano (2018), ainda não ocorreu. Todavia, os documentos dos 

Ids.17130023 pág.1 extraída do site do SisFies revela a regularidades dos 

aditamentos pelo Autor, colocando em dúvida a exigibilidade dos débitos 

representados pelos documentos dos Id.17130005 pág.3 e pág.5. Nos 

termos da Portaria Normativa nº 23/2011/MEC, a CPSA (Comissão 

Permanente de Seleção e Acompanhamento) da instituição de ensino (IES) 

deve promover junto ao FIES e iniciar o processo de cada aluno 

individualmente, para posteriormente disponibilizar o aditamento (que é a 

renovação semestral do contrato) para ser validado pelo estudante, 

quando então a faculdade obtém a liberação dos valores dos semestres 

seguintes, de modo que os extratos carreados pelo Requerente revelam o 

adimplemento total de todos os semestres aditados anteriormente. Assim, 

embora os documentos trazidos aos autos não permitam verificar os 

motivos pelos quais a instituição de ensino estaria empreendendo as 

cobranças reclamadas pelo Requerente, em face da gravidade da 

consequência a ser suportada pelo aluno que, aliás, é consumidor, em 

caso de cancelamento do aditamento do contrato de financiamento 

estudantil, afigura-se a probabilidade do direito invocado na exordial. A par 

disso, não demonstrado pela parte Requerente que não se enquadra em 

alguma das hipóteses de rejeição de aditamento pela CPSA, previstas no 

art. 23 da Portaria Normativa nº 15/2011/MEC c/c art. 1º, parágrafo único 

da Portaria Normativa nº 23/2011/MEC, não haveria que se falar, em 

princípio, em qualquer óbice ao acesso acadêmico do Requerente ao 

sistema de atividades curriculares, nem tampouco a cobrança de 

semestre comprovadamente aditado pelo Autor. Não obstante a isso, em 

razão dos vínculos contratuais que enlaçam a realização do curso 

superior pela parte Autora, é de se ponderar ainda, a presença infestável 

do risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela 

de urgência vindicada, porquanto interromperá seu curso e 

consequentemente a tão esperada habilitação profissional. ANTE O 

EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida 

pela parte Requerente PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO, em 

face da Requerida UNIVERSIDADE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, a fim 

de que a Ré: 1) Se ABSTENHA de realizar cobranças de qualquer 

espécie, principalmente via mensagem e ligações telefônicas, sobre o 

débito sub judice nesta demanda oriundo do contrato de prestação de 

serviços educacionais entabulado pelo Autor para o curso de graduação 

em Medicina, EM PERCENTUAL SUPERIOR aos 100% que já são 

suportados pelo FIES, sendo VEDADO inclusive o envio dos dados do 

Autor aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES); caso já exista restrição ao crédito enviado pela Ré quanto 

ao débito em análise, DETERMINO a EXCLUSÃO da anotação no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal 

(art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA 

que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 2) DETERMINO que a 

UNIVERSIDADE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, promova no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas) os atos necessários para a liberação do acesso 

acadêmico do Autor tanto nas disciplinas presenciais, quanto nas 

disciplinas virtuais, realizando a rematrícula do Autor no curso de 

graduação contratado regularmente, preenchidos os requisitos 

curriculares exigidos pela instituição de ensino superior, INCLUINDO os 

atos afetos à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 

(CPSA) quanto ao aditamento periódico dos períodos vindouros no 

contrato de financiamento estudantil (FIES), permitindo a irrestrita 

participação do Requerente em todas as atividades acadêmicas 

constantes na grade curricular, acesso à ambiente virtual e físico 

atinentes ao exercício da academia, com recuperação integral de eventual 

falta e/ou nota sucumbida pela ausência de regularidade da rematrícula do 

Autor, neste período em que esteve impedido de acessar os sítios virtuais 

e participar das atividades em sala em razão do débito em análise; sendo 

expressamente vedada a obstaculização nos semestres subsequentes 

com fundamento na dívida judicializada, sob pena de responsabilidade civil 

e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento 

POR HORA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE 

a parte Requerida para conhecimento da ação e, querendo, para 

comparecer à 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 se realizará 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 o prazo para a apresentação de resposta a ação. Fica a 

parte Requerente desde já intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§ 3º, CPC). DETERMINO o cumprimento URGENTE da ordem, ficando 

autorizada a realização da diligência pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044227-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1044227-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

de entidade autárquica federal (INSS), nos termos do artigo 44 do CPC c/c 

Resolução nº04/2014: CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos 

pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas 

previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de 

organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos 
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Estados. Resolução nº04/2014 Compete às Varas Especializadas da 

Fazenda Pública: Processar e julgar os os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. DETERMINO a redistribuição 

dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da Fazenda Pública). 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004573-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1004573-31.2018.8.11.0041(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 propugnou pela 

improcedência dos Embargos. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037428-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037428-97.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DIRCEU DE LIMA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 11111735. A Requerida apresentou contestação no id. 

14187174, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro e a ausência de documentos 

essenciais á regulação do sinistro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

alegou sobre a falta de nexo causal, a inexistência de prova da invalidez e 

sobre o pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

15597737. A parte Requerida (id. 16042396), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 
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configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Quanto à 

impugnação aos documentos ilegíveis da parte Autora, não vislumbro 

razões para exigir a juntada de outro documento com firma reconhecida 

ou autenticada em cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada 

influencia a análise do mérito, sobretudo considerando que houve 

comparecimento pessoal da parte por ocasião da audiência de 

conciliação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 11111735), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15597737, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importante 

se diga que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, 

assim como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do 

acidente, não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a 

cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior 

Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa da mobilidade de um 

dos pés, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% 

(cinquenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 15597737), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento), e 

correção monetária com índice INPC a partir da data do sinistro, enquanto 

a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 
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reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente DIRCEU DE LIMA, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001640-85.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, LUIS MARTINS GOMES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

26/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id.11515966. A Requerida 

apresentou contestação id. 15227453, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15601455. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id.16010376) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida por sua vez (id. 1603867), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (75%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Impugnação à contestação 

corroborada id. 16307450. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 
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haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Certidão de Ocorrência, e Relatório Médico 

(id. 11515966), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15601455, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15601455), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente LUIZ MARTINS GOMES, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 26/10/2017 (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. YALE SABO MENDES Juiz 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008060-09.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, VINÍCIUS CLEMENTE DE 

ARAUJO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e 

fratura do joelho”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 12464689. A Requerida apresentou 

contestação id. 15565830, arguindo em preliminar pela inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15593783. Impugnação à contestação corroborada 

id.15824705. A parte Requerida (id. 16312902), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei 70%) Os autos vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 
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impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 12464689) Relatório Médico (id. 12464680), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15593783, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15593783), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos ), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente VINÍCIUS CLEMENTE DE ARAUJO, a quantia de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/11/2017 (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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013660-11.2018.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013660-11.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, HYGOR ALEXANDRE LEMES DE 

MELO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do pé”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 13286891. A Requerida apresentou contestação id. 

15348156, arguindo em preliminar pela inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15622758. Impugnação à contestação corroborada 

id.15853629. Os autos vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 
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referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 13286891) Relatório Médico (id. 13286921), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15622758, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15622758), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente HYGOR ALEXANDRE LEMES DE 

MELO, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/03/2018 (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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030888-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1030888-33.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ROBERTO CARLOS DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 10/08/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura em mão esquerda”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Laudo pericial judicial no id. 13370769. A Requerida apresentou 

contestação id. 13545908, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência do boletim de ocorrência; a não apresentação de 

laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 13722293), manifestou sobre o laudo, 

solicitando a complementação do mesmo. Impugnação à contestação 

corroborada id. 13960732. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id.13961295) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Decisão no id. 

15829811, indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 
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pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Relatório Médico (id. 10130915), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13370769, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 10% (dez por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 13370769), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.012,50 (mil e 

doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 1.012,50 

(mil e doze reais e cinquenta centavos), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 10/08/2016 (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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024986-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FARIAS RIBEIRO (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))

 

Intimo o requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032364-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032364-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 
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as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 6 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014128-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024814-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026350-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARGARIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029796-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOWILSON PEREIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038203-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMEIA YUNES PORTIOLLI ZOCAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1038203-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: EDMEIA YUNES PORTIOLLI 

ZOCAL M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. 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, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002975-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002975-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO 

LUIZ PIRAN RÉU: LACAVA CONVENIENCIA LTDA ME - ME, EDUARDO 

MOREIRA LEITE MAHON M Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual, 

segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035557-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035557-95.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MUTUA DE 

ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: 

JORGE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA, FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA M 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, 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. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. 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,17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001646-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020749-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. 
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024863-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024863-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIMAR 

XAVIER DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Não obstante os argumentos tecidos pela parte autora 

na petição acostada no Id. nº 16634769, o Código de Processo Civil não 

permite a modificação do posicionamento adotado no início do litígio por 

meio de simples pedido de reconsideração. Além disso, a parte autora não 

trouxe aos autos nenhum elemento capaz de alterar a situação fática 

anteriormente verificada, devendo ser registrado que qualquer insurgência 

acerca das decisões preferidas nos autos pode ser arguida por meio do 

recurso cabível. Assim, inexistindo previsão legal para sua oposição, 

assim como inexistindo qualquer elemento novo capaz de ensejar a 

modificação da sentença proferida nos autos, NÃO CONHEÇO do pedido 

de reconsideração apresentado no Id. nº 16634769, mantendo incólume o 

decisum proferido no Id. nº 16261672. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008868-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE SA PYLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHITAKER HUDSON PYLES OAB - DF42685 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE ANTONIA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1008868-14.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSEFINA DE SA 

PYLES EXECUTADO: MARILUCE ANTONIA PINTO W Vistos. RECEBO o 

aditamento à petição inicial constante no Id. nº 16881863. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, 

acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de penhora, 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. Considerando 

que, na gradação legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro 

encontra-se em primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos 

financeiros é feita via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem 

que a parte executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, 

remetam-se os autos conclusos para fins de realização da penhora via 

BACENJUD. Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE 

mandado para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código 

Processo Civis. 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, 18 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001501-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001501-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILSON 

ALVES VIANA RÉU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W Vistos. DEFIRO o 

pedido contido na petição de Id. nº 15916851, pelo que determino que se 

expeça o mandado para citação da requerida Sky Brasil Serviços Ltda. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022533-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027073-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006092-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009165-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERIDO)

Jurandyr Batista da Silva (REQUERIDO)

FRANCISCO DE PAULA GONCALVES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 143 de 624



Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037420-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS QUEIROZ DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017983-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA OAB - SP148127 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012873-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA OAB - MT19195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023425-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA MAGGIONI LEAL OAB - SP212812 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026234-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023888-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA RENATA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/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))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025763-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT0011799A (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))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037704-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037704-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HDI SEGUROS S.A. 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A N 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 
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MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036276-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BATISTA VIRGOLINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SANTANA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036276-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROSILENE BATISTA 

VIRGOLINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VALDEIR SANTANA MACIEL N 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043946-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALLI SCHUWEITZER SPINDOLA (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

 

AUTOS Nº 1043946-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NATALLI 

SCHUWEITZER SPINDOLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043912-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCO SANTANA DA CRUZ (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

 

AUTOS Nº 1043912-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONCO SANTANA 

DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029137-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDER LINHARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029137-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEX SANDER 

LINHARES RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A. N Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010612-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010612-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A N Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036282-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - 275.929.488-93 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036282-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A PROCURADOR: BEATRIZ QUINTANA NOVAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A N Vistos. 

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026292-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA BATISTA (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))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037039-15.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 146 de 624



Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES (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))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027649-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027638-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLON BRENDON FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030508-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655/O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025373-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON FERNANDO CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO(A))

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026541-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029935-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRAUN MONTRESOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029608-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003246-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BISPO DA CRUZ (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003246-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZETE 

BISPO DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Elizete Bispo da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 13.07.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 4790218). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

4830389). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 6828858). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10943231). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 7339611). Foi realizada avaliação médica 
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para fins de conciliação (Id. nº 7339611). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com r. decisum constante no Id. nº 4830389, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 4790275) boletim de atendimento médico (Id. nº 4790286), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 7339611), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 

7339611) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos 

e vinte e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(13.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003246-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BISPO DA CRUZ (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003246-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZETE 

BISPO DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS I Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Elizete Bispo da Cruz em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 13.07.2016 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A 

inicial veio instruída com os documentos (Id. nº 4790218). Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 

4830389). A requerida ofereceu peça contestatória (Id. nº 6828858). O 

requerente impugnou a contestação (Id. nº 10943231). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 7339611). Foi realizada avaliação médica 

para fins de conciliação (Id. nº 7339611). Intimadas, as partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É a síntese. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 
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s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, compulsando os autos, verifico que o referido documento 

não se encontra acostado à demanda. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante a seguradora demandada, sendo doravante 

imprescindível à propositura de ações dessa natureza a comprovação do 

prévio requerimento administrativo. Em que pese compartilhar do mesmo 

entendimento, o fato é que o meu antecessor admitiu o processamento do 

feito, independentemente de prévio requerimento administrativo, de acordo 

com r. decisum constante no Id. nº 4830389, razão pela qual a sua 

extinção nesta quadra processual não se revelaria adequada e 

proporcional, nem mesmo atenderia ao princípio da proteção à confiança. 

Deste modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 4790275) boletim de atendimento médico (Id. nº 4790286), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 7339611), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id nº 

7339611) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos 

e vinte e cinco reais). Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(13.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010178-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DAS DORES SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010178-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIZA DAS 

DORES SILVA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Mariza das Dores Silva de Moraes em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 23.02.2016 foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 12757113). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id 

nº 12824360). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 14408400). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14408400). 

Apesar de devidamente intimada, a ré não ofertou contestação, sendo 

certificada sua revelia (Id. nº 15516734). Intimadas, as partes não se 

manifestaram acerca do laudo (Id. nº 15516971). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no punho direito. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 12757326) boletim de atendimento médico (Id. nº 12757352), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 15516971), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. 

nº15516971) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no punho direito, de repercussão média, 

avaliada em 75% de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 
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à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (23.02.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010178-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DAS DORES SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010178-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIZA DAS 

DORES SILVA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Mariza das Dores Silva de Moraes em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 23.02.2016 foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 12757113). Foi 

designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id 

nº 12824360). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 14408400). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14408400). 

Apesar de devidamente intimada, a ré não ofertou contestação, sendo 

certificada sua revelia (Id. nº 15516734). Intimadas, as partes não se 

manifestaram acerca do laudo (Id. nº 15516971). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no punho direito. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 12757326) boletim de atendimento médico (Id. nº 12757352), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 15516971), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. 

nº15516971) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no punho direito, de repercussão média, 

avaliada em 75% de 25%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (23.02.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 
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incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003396-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO MAGALHAES CAVALCANTE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003396-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CELSO 

RICARDO MAGALHAES CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Celso Ricardo Magalhães 

Cavalcante em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.01.2018 

foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os 

documentos (Id nº 1177010). Foi designada a audiência de conciliação e 

deferida à gratuidade da justiça (Id nº 11776572). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 14406174), saindo as partes intimadas 

para se manifestarem acerca do laudo pericial. A parte autora não se 

opôs ao laudo (Id. nº 15175491), já a parte requerida se manteve inerte. 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14406174). 

Apesar de devidamente intimada, a ré apresentou contestação fora do 

prazo, sendo certificada sua revelia (Id. nº 15513202). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial na mão esquerda. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 11770173) boletim de atendimento médico (Id. nº 11770221), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 14406174), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

14406174) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta na mão esquerda, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (16.01.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 07 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003396-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO MAGALHAES CAVALCANTE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003396-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CELSO 

RICARDO MAGALHAES CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Celso Ricardo Magalhães 

Cavalcante em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais DPVAT, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 16.01.2018 

foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os 

documentos (Id nº 1177010). Foi designada a audiência de conciliação e 

deferida à gratuidade da justiça (Id nº 11776572). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (Id. nº 14406174), saindo as partes intimadas 

para se manifestarem acerca do laudo pericial. A parte autora não se 

opôs ao laudo (Id. nº 15175491), já a parte requerida se manteve inerte. 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14406174). 

Apesar de devidamente intimada, a ré apresentou contestação fora do 

prazo, sendo certificada sua revelia (Id. nº 15513202). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 
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havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial na mão esquerda. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(Id. nº 11770173) boletim de atendimento médico (Id. nº 11770221), bem 

como pela pericia médica judicial (Id. nº 14406174), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (Id. nº 

14406174) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta na mão esquerda, de repercussão média, 

avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado para garantia 

de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (16.01.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 07 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003848-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA OAB - 013.416.471-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003848-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KATRINE 

DE MELO SILVA REPRESENTANTE: ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

Seguradora-requerida em face da sentença que, julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos, condenou a embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o provimento do 

recurso, com a redução da verba honorária. Intimada, a parte embargada 

manifestou discordância com os pedidos dos presentes embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm 

suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos 

merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o 

embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como bem 

assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida. Inobstante a isso, como restou consignado na sentença 

embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. 

Intime-se e, preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003848-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA OAB - 013.416.471-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003848-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KATRINE 

DE MELO SILVA REPRESENTANTE: ROSILAINE PEDROSO DANIEL SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

Seguradora-requerida em face da sentença que, julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos, condenou a embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a embargante que o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença. Pede o provimento do 

recurso, com a redução da verba honorária. Intimada, a parte embargada 

manifestou discordância com os pedidos dos presentes embargos. 
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Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm 

suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos 

merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na sentença que o 

embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre que, como bem 

assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida. Inobstante a isso, como restou consignado na sentença 

embargada, a condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. 

art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da 

condenação ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa forma, o 

quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. Ante o 

exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. 

Intime-se e, preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030424-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 01/04/2019 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020135-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RUTHES GALANTE (AUTOR(A))

DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA JUNTADA ID. 17164644, NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012739-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLAUDIA DIAS CERCI (AUTOR(A))

EURIDICE CERCI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANE DE SOUZA TELES (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1012739-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EURIDICE CERCI 

JUNIOR, ANNA CLAUDIA DIAS CERCI RÉU: EDIVANE DE SOUZA TELES W 

Vistos. Considerando que, não sendo nenhum deles o proprietário registral 

do veículo (Id. nº 13155702), os autores não apresentaram nenhum 

documento hábil a demonstrar a sua legitimidade para pleitear a 

reintegração de posse do bem, INTIME-SE a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a sua legitimidade ativa para a causa, 

nos termos do que dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043270-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (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 1043270-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V Vistos. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034414-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CARNIELLI VITORINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034414-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROMILDO 

CARNIELLI VITORINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026700-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC MARTINS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026700-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ISAAC 

MARTINS DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA ZORZI (RÉU)

MB MOVEIS PLANEJADOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044225-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISNIR 

ZANCA ANTUNES RÉU: MB MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, SILVANA 

CRISTINA ZORZI N Vistos Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. É 

certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa 

natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de 

justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o 

pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o 

seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois, muito embora o 

autor tenha se qualificado como autônomo, deixou de declarar sua renda 

atualizada, situação que obsta neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, por meio do contrato 

juntado aos autos, o requerente assumiu a obrigação de efetuar o 

pagamento de prestações de considerável valor, com vencimentos 

recentes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032897-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDEMIR 

DE SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037604-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADVAIR DIAS 

DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006825-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDEIR 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i Vistos. 1. 

Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

Valdeir Pereira de Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 15.11.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 12275717). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 12329932). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 14414309). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14414309). Apesar de 

devidamente intimada, a ré não ofertou contestação dentro do prazo, 

sendo decretada sua revelia (Id. nº 15567165). Intimadas, apenas a parte 

ré manifestou acerca do laudo, sendo favorável. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial na estrutura crânio facial e ombro esquerdo. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. nº 12275731), boletim de atendimento médico (Id. 

nº 12275748), bem como pela pericia médica judicial (Id nº 14414309), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (Id nº 10438684) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial, 

repercussão residual, avaliada em 10% de 100%, bem como do ombro 

esquerdo, de repercussão média, avaliada em 50% de 25%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.11.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

Valdeir Pereira de Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 15.11.2017 foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. A inicial veio 

instruída com os documentos (Id. nº 12275717). Foi designada a audiência 

de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (Id. nº 12329932). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (Id. nº 14414309). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (Id. nº 14414309). Apesar de 

devidamente intimada, a ré não ofertou contestação dentro do prazo, 

sendo decretada sua revelia (Id. nº 15567165). Intimadas, apenas a parte 

ré manifestou acerca do laudo, sendo favorável. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial na estrutura crânio facial e ombro esquerdo. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. nº 12275731), boletim de atendimento médico (Id. 

nº 12275748), bem como pela pericia médica judicial (Id nº 14414309), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica (Id nº 10438684) concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial, 

repercussão residual, avaliada em 10% de 100%, bem como do ombro 

esquerdo, de repercussão média, avaliada em 50% de 25%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (um 

mil, trezentos e cinquenta reais). OMBRO ESQUERDO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.11.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081376 Nr: 2238-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINÍCIUS BUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454430 Nr: 25953-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, AVELINO TAVARES, 

DULCINÉIA LEITE DE BARROS, DUILIO CEOLIN, ILVO VENDRUSCOLO, 

EDNA MARIA DE ALMEIDA PELLEGRINI, ESPÓLIO DE EUSA MURARO 

FIDELIS, EDILAMAR FIDELIS, GONÇALO MOTEIRO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARTHUR PANNEBECKER, JUARES PANNEBECKER, LUIZ QUATRIN, 

MANOEL ANTONIO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784091 Nr: 37866-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KOITI TASHIMA, MARA SILVANA SOARES 
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AGOSTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088900 Nr: 5657-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURILA FOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente, para que se manifeste acerca da 

petição das folhas 210 à 217, dentro do prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925236 Nr: 46632-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA, ELSO 

APARECIDO DA CRUZ, TOBIAS DALPIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, MILTON COSTA FARIAS - OAB:2931-A

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:260.454-OAB/SP, JULIANE BARBOZA SANTOS - 

OAB:223771, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - 

OAB:OAB/RJ 84.676, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT

 Intimo a parte Requerida, peticionante de fls. 177, para que apresente nos 

autos o endereço atualizado das testemunhas a fim de que sejam 

intimadas para a oitiva, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907823 Nr: 35455-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS, SMDS, ALESSANDRA REGINA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Quental - 

OAB:105.107/SP

 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.: 353998 Nr: 24464-07.2008.811.0041

 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: OTILIA DE OLIVEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO PRIME 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, THAIANE PERES 

BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328-B, LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901238 Nr: 30771-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FELTRIN FRANÇOSO

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

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Nesta Data, intimo a parte requerente para indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840548 Nr: 45624-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIOROTO E FIOROTO LTDA, MARCO ANTONIO 

FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOO BRASIL COM. IMP.EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159059 Nr: 35544-84.2016.811.0041

 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: GLAUBER ROBERTO ESTRAL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641780 Nr: 5722-27.1991.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO RODRIGUES DA SILVA, JOAO BATISTA 

BENJAMIN DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUARES ANTONIO 

BATISTA DO AMARAL, para devolução dos autos nº 

5722-27.1991.811.0041, Protocolo 641780, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802976 Nr: 9439-75.2013.811.0041

 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: ADRIANNA GOUVEA SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA 

REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, MATHEUS ANTONIO SOUTO 

DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO - OAB:16081/MT, 

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA 

RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES DE FREITAS - 

OAB:5920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, FELIPE DE 

FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920/MT, LETÍCIA PERES PIMENTA - OAB:11.513

 Certifico que fora proferido o seguinte despacho em audiência no dia 

06.12.2018: DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu a seguinte deliberação:

“Vistos,

1. Designo a audiência destinada a inquirição da testemunha Abdon Salam 

Khrrharwi para o dia 16 de abril de 2019, às 17h00min.

2. A testemunha será trazida pela parte que a arrolou independentemente 

de intimação.

3. Por fim, foi indeferido o pedido de substituição de testemunha 

protocolizado pelas requeridas, em razão da ausência das hipóteses 

descritas no art. 451 do CPC.

4. Presentes intimados.

5. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

 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: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 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.: 775263 Nr: 28509-15.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN CRISTINA BONIATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Alvará Eletrônico n° 466041-2/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934259 Nr: 51566-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA SIMIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Certifico e dou fé, que, as informações requisitadas junto a receita 

federal, via INFOJUD, foram devidamente arquivadas em pasta própria de 

n°22, nesta secretaria, resguardando o sigilo fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067386 Nr: 54243-60.2015.811.0041

 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: RENATO AFONSO DOS SANTOS

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Alvará eletrônico - nº 465192-8/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239680 Nr: 8434-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA - FRIGERANTES NOROESTE S/A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY LEITE DE LIMA, AMÉRICA LATINA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:18.294/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANNO - 

OAB:8506A, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:10021 E, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO - 465474-9/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239680 Nr: 8434-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA - FRIGERANTES NOROESTE S/A, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY LEITE DE LIMA, AMÉRICA LATINA 
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COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:18.294/SP, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANNO - 

OAB:8506A, PRISCILLA BITENCOURT - OAB:8319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, DANILO ANTONIO REYES TEIXEIRA DE 

SOUZA - OAB:10021 E, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ALVARÁ ELETRÔNICO - Nº 465461-7/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744986 Nr: 9432-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA -DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Nesta data, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias,devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303045 Nr: 14585-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ROUPAS NATASHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217330 Nr: 5776-80.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO & MORAES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, JULIANO ROSS - OAB:5498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408519 Nr: 448-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DE SOUZA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, 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:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte peticionante de fls. 508, Dr° Wilson Molina Porto, para que 

apresente a procuração em nome da Sociedade de Advogados, detentora 

da conta indicada para a qual se destinará o dinheiro depositado, no prazo 

de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073593 Nr: 56899-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTTEC ENGENHARIA S/S

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE BARROS SILVA - 

OAB:OAB/DF 28.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015295 Nr: 29821-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MENDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Cleide Mendes Teixeira 

às fls. 82/88, e, no mérito, nego-lhe provimento, pois ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, havendo sucumbência recíproca, devem ser distribuídos entre 

os litigantes os encargos processuais.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922662 Nr: 45047-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Trevisan Embalagens 

Ltda - EPP, e, no mérito, nego-lhe provimento, pois ausentes os requisitos 
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do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in casu, 

pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra 

defeso nesta estrita via recursal.

Lado outro, verifico que houve interposição de recurso de apelação às fls. 

221/260.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.

Nos termos do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no 

prazo

de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem o oferecimento das contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 

1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Acaso seja oferecido recurso adesivo (artigo 1.010, §2º, do Código de 

Processo Civil), INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de 

contrarrazões, e então, com ou sem oferecimento dessas, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal competente.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725212 Nr: 20928-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAUBERSON EDUARDO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504/MT

 Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, via advogado, a fim de que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os seus respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Advirta a parte 

executada de que a sua omissão será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito da parte 

exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC). Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa. Uma vez transcorrido o prazo 

sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo 

de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, 

período este em que a prescrição estará suspensa. Decorrido o prazo de 

01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de 

bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento 

provisório 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. 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106049 Nr: 12979-29.2016.811.0041

 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: RITA TEREZINHA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 073 S/A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A

 Vistos,O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem 

analisadas.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a 

V], registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os pontos controvertidos suscitados pelas partes. No tocante 

ao ônus probatório [art. 357, incisos III], defiro a sua inversão, por se tratar 

de relação de consumo.No que tange às questões de fato controvertidas, 

entendo ser necessária à produção de prova técnica para 

dirimi-las.Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela 

parte requerida, pelo que NOMEIO perito avaliador o profissional a ser 

indicado pela empresa Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de 

Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 

01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, Cuiabá/MT, email 

contato@mediape.com.br, telefone (65) 3322-9858.INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos, assim como 

para indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 258370 Nr: 20723-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTUR TURISMO, CARMINDO RAMOS DE 

FIGUEIREDO, ELZITA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT, 

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, Carlos Alberto Alves Junior - 

OAB:9583/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14622, GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

 Vistos,1. Embargos de Declaração:Conheço os embargos de declaração 

opostos por Elzita Ferreira Gomes às fls. 206/207, e, no mérito, nego-lhe 

provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, a circunstancia da embargante-executada ter 

se separado do executado Carmindo Ramos de Figueiredo não altera a 

sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução, pois a 

sentença condenou-os solidariamente a ressarcir os danos causados ao 

exequente.2. Levantamento de Valores Penhorados:Defiro o pedido de 

levantamento pelo exequente dos valores penhorados. Expeça-se alvará 

judicial para a conta indicada às fls. 209/212.3. Penhora de 

Salário:Compulsando os autos, verifico que a parte exequente apresentou 

pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte 

executada.Pois bem. Entendo que o mesmo comporta deferimento.Com 

efeito, a impenhorabilidade salarial não pode ser utilizada como um salvo 

conduto para o devedor deixar de arcar com suas obrigações, motivo pelo 

qual a Jurisprudência pátria tem admitido a penhora do saldo salário no 

percentual de 30% (trinta por cento), desde que não comprometa a 

subsistência familiar do devedor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839328 Nr: 43859-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664/MT

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

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Germano Leite de Melo 

às fls. 180/181 e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 176/178), corrigir 

o erro material constante no decisum., passando a parte dispositiva dio 

decisum conter a seguinte redação:

“3. Dispositivo:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada Germano Leite de 

Mello em desfavor de Oi S/A , o que faço para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano 

moral ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ ).

b) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais ao autor, 

correspondente a restituição em dobro do valor cobrado no período de 

interrupção dos serviços de telefonia e e-mail, os quais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença. Sobre tais valores, deverão incidir 

juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o 

desembolso.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos”.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107153 Nr: 13447-90.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAÚNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11.231-B/MT

 Vistos,

INTIME-SE a parte executada, via advogado, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora 

e os seus respectivos valores, exiba prova de sua propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus.

Advirta a parte executada de que a sua omissão será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito da 

parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC).

Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório 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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832080 Nr: 37688-36.2013.811.0041

 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: EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, JOSIANE 

KAROLINE TARDEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária Cuiabá I SPE Ltda às fls. 152/162v, e, no mérito, 

nego-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende o embargante 

discutir a justiça da decisum (error in judicando), o que se mostra defeso 

nesta estrita via recursal.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos constantes na petição de fls. 285/286, tendo em 

vista que o executado já restou devidamente intimado da penhora 

efetivada nos autos via DJe.

No mais, considerando o teor da certidão de fl. 283, EXPEÇA-SE novo 

mandado de avaliação e, em seguida, INTIME-SE o executado, via DJE, 

para que, no prazo de 03 (três) dias, informe nos autos data e horário no 

qual poderá efetuar a abertura das salas para realização do ato, 

comunicando-se o Oficial de Justiça.

Acaso não sejam prestadas as informações pelo executado, fica, desde 

já, autorizado o arrombamento dos imóveis para cumprimento da diligência, 

correndo às expensas da parte exequente as custas pela abertura e 

fechamento dos prédios, com posterior depósito das novas chaves em 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1146907 Nr: 30402-02.2016.811.0041

 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: VERA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22005/B

 Vistos,

Certifique se a requerida efetuou o depósitos dos honorários periciais.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926170 Nr: 47207-98.2014.811.0041

 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: SIRLEY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FAVARETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 Vistos,

1. Homologo a proposta de honorários periciais formulado pela experta às 

fls. 121/122.

2. Tendo em vista que a perita informou a sua impossibilidade de realizar o 

ato sem o adiantamento de parte dos honorários, face à complexidade da 

perícia, a qual necessitará de auxilio de outros profissionais, determino 

seja a autora intimada a fim de que informe se possui condições de 

adiantar aos menos 30% dos valores propostos, mesmo que de forma 

parcelada.

3. Adoto essa decisão porque o processo entrará em crise diante da 

necessidade de produção da prova pericial postulada pela autora, bem 

assim porque a hipossuficiência da autora pode ser parcial.

4. Concedo a autora o prazo de 10 dias para manifestação.

5. Int.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1042625-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

G. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042625-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANO 

GOMES DOS SANTOS, GABRIEL DIAS GOMES RÉU: CENTRAL NACIONAL 

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AT Vistos. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao Hospital e Maternidade São Mateus Ltda para 

ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência, uma vez que além 

do hospital não ser parte do processo, não há qualquer sigilo no processo 

sendo a decisão pública. Deste modo, a parte autora, caso queira, poderá 

encaminhar cópia da decisão ao hospital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Dezembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044249-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGIL ROSA E SILVA CORREA (REQUERENTE)

ROSELANE APARECIDA DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

JOANA MARTINS (REQUERENTE)

MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA (REQUERENTE)

ELIZANGELA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA APARECIDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA WALDELICE CAMPOS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VINICIUS AMARAL DE LARA OAB - MT23030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044249-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 

WALDELICE CAMPOS DO AMARAL, ANA APARECIDA SOUZA DA SILVA, 

ELIZANGELA ROSA DE OLIVEIRA, MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA, 

JOANA MARTINS, ROSELANE APARECIDA DE CAMPOS GONCALVES, 

ADAGIL ROSA E SILVA CORREA REQUERIDO: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABA W Vistos. Trata-se de Produção Antecipada de 

Prova ajuizada por Benedita Waldelice Campos do Amaral e Outros em 

desfavor de Município de Cuiabá. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente 

(Vara da Fazenda Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao 

Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042491-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEANE DA SILVA PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT19820/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042491-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISLEANE 

DA SILVA PRIMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA AT Vistos. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Isleane da Silva Primo em 

desfavor de Banco do Brasil S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a requerente que é usuária dos serviços prestados pela 

requerida através da conta corrente n.º 147.372-7, agência 1216-5. 

Menciona que foi depositado na conta supracitada, o valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), referente à venda de um terreno, localizado 

frente à Avenida Emanuel Pinheiro, s/nº, Rua 20, Bairro Jardim 

Florianópolis. Aduz que no dia 26.11.2018, ao tentar efetuar a retirada do 

valor disponível diretamente no caixa do banco, foi impedida, uma vez que 

recebeu a informação do funcionário da agência de que deveria “ atualizar 

seu cadastro” para realizar a transferência. Assevera que, ao realizar a 

suposta atualização cadastral, foi surpreendia com a informação de que o 

montante disponível em sua conta não poderia ser liberado, porque a 

instituição requerida considerou a movimentação financeira suspeita, na 

medida em que estando a autora desempregada o montante depositado 

não se mostrava aceitável. Sustenta que tentou solucionar o problema 

através do Serviço de Atendimento ao Consumidor, porém não obteve 

sucesso. Diz, por fim, que além do dinheiro ter sido retido, teve sua conta 

e cartão bloqueado e o acesso ao aplicativo impedido. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio da conta 

bancária n.º 147.372-7, agência 1216-5, bem como a liberação do saldo 

retido no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ainda, do acesso ao 

aplicativo e uso do cartão. 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, 
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verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, no caso 

dos autos, a requerente comprovou a venda do imóvel através do contrato 

constante no Id n.º 16877590. Há nos autos, ainda, documento 

demonstrando a transferência do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - 

Id n.º 16877741 a autora pelo promitente comprador do imóvel, bem como 

o extrato bancário evidenciando o valor na conta da autora (Id n.º 

16877586). Por essas razões, entendo evidenciada a probabilidade do 

direito da parte autora. Acerca da possibilidade da liberação dos valores, 

colaciono o seguinte julgado, in verbis: “Obrigação de fazer – Bloqueio de 

valores em conta corrente apontando suspeita de fraude – Ausência de 

esclarecimento do Banco quanto ao procedimento adotado – Liberação do 

quantum - Possibilidade – Alegação de devolução diretamente aos autores 

– Ausência de provas – Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 

do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso 

improvido.”(TJ-SP, Apelação APL 10084503820168260006, Relator Des. 

Souza Lopes, Publicado em 14.11.2018. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, conforme 

narrado na exordial, a parte autora está sendo privada de utilizar sua 

conta bancária, cartão e aplicativo, fato que acarreta transtornos em seu 

dia-a-dia, já que está impedida de realizar qualquer transação bancária, 

além de estar impedida de usufruir do valor relativo à venda do imóvel. 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, já que a medida de 

desbloqueio de conta, não trará prejuízo à instituição bancária requerida. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, determinando que a 

requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desbloqueie a conta 

bancária da requerente, bem como possibilite o acesso ao aplicativo do 

banco, a utilização do cartão de débito/crédito, e ainda, libere o saldo 

retido. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043264-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELMUTH MAAZ FILHO (RÉU)

CHARLENE DA SILVA BRAIANI (RÉU)

EMERSON ASSERMANN (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043264-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HAROLDO 

YUKIO ALVES KUZAI RÉU: CHARLENE DA SILVA BRAIANI, HELMUTH 

MAAZ FILHO, EMERSON ASSERMANN AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Declaratória de 

Compensação e Perdas e Danos com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Haroldo Yukio Alves Kuzai em desfavor de Charlene da Silva 

Braiani, Helmuth Mazz Filho e Emerson Assermann, todos qualificados nos 

autos. Alega o autor que em 30.01.2018 firmou com os requeridos 

contrato de compra e venda de empresa comercial e outras avenças, 

tendo como objeto cotas da empresa Dum Comércio de Alimentos Ltda. 

Aduz que o valor de transação foi acordado no valor de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e 05 (cinco) parcelas representadas por 

cheques pós-datados de emissão do autor, sendo quitado o primeiros 

cheque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o segundo no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o terceiro no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Menciona que antes do vencimento dos cheque dado em 

pagamento, cheque n.º 00008 e cheque n.º 00010, ambos no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), com vencimentos respectivos em 15.11.2018 e 

15.12.2018, notificou os requeridos que iria sustar o pagamento do 

cheques dado em pagamento, por infringência contratual dos requeridos. 

Assevera que ficou acordado que a requerida Charlene da Silva Braiani 

deveria coletar as demais assinaturas dos requeridos e entregaria uma 

cópia com firma reconhecida ao autor. Contudo, não o fez. Relata que 

além de não entregar o contrato com todas as assinaturas, a requerida 

Charlene realizou um débito no valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e 

duzentos reais) da conta da empresa, mesmo após a venda. Narra, ainda, 

que houve um problema no contrato firmado com a empresa Cervejaria 

Petrópolis- Cerveja Itaipava, uma vez que quando da assinatura do 

contrato, a ré Charlene informou haver acordo comercial com empresa 

para cessão de espaços publicitários com término em agosto de 

2018.Contudo, a empresa Cervejaria Petrópolis, afirma que existe contrato 

com vigência até a data de 31.07.2019 e um débito de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) já que não houve o cumprimento da cláusula contratual 

de consumo mínimo de produto. Sustenta, também, que na assinatura do 

contrato foi informado que havia um contrato de telefonia com a empresa 

Claro que disponibilizava 02 (dois) aparelhos telefônicos e que para o 

cancelamento bastava a devolução dos aparelhos. Todavia, em contato 

com empresa de telefonia tomou conhecimento que o contrato, na 

verdade, possui 03 (três) aparelhos fato que impossibilita a rescisão 

contratual Diz, que foi identificado compras com o cartão da empresa Dum 

Comercio de Alimentos Ltda, na modalidade de débito, em data posterior à 

data da celebração do contrato de compra e venda. Menciona, por fim, 

que mesmo tendo notificados os requeridos acerca das irregularidades, 

tomou conhecimento que o cheque n.º 000008, vencido em 15.11.2018, no 

valor de 100.000,00 (cem mil reais) estava protesto. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência a suspensão dos efeitos do 

protesto do cheque n.º 008, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

com vencimento em 15.11.2018, bem como a suspensão na exigibilidade 

do cheque n.º 0010, a fim de impedir o seus protesto e anotação no 

Serasa. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora, uma vez que há nos autos o contrato de compra e venda 

firmado entre as partes sem a assinatura do requerido Helmuth Maaz Filho 

(Id n.º 17001510), bem como a notificação enviada aos requeridos listando 

as irregularidades constatadas (Id n.º 17001513, pág.4) Ademais, 
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enquanto pendente discussão acerca dos débitos decorrentes do 

contrato de compra e venda de cotas da empresa Dum Comércio de 

Alimentos Ltda, entendo incabível o protesto realizado. Portanto, entendo 

evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a negativação o protesto persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Para o deferimento da 

medida pleiteada, a parte requerente ofereceu como caução notas 

promissória no valor do título ou dois veículos de sua propriedade. In casu, 

entendo que o depósito judicial da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) referentes aos dois cheques que foram suspensos os pagamento, 

com vencimento em 15.11.2018 e 15.12.2018, é medida mais eficaz, uma 

vez que as meras alegações narradas na exordial não são suficientes a 

afastar o ônus decorrente do pagamento da obrigação contraída. 

Destarte, INDEFIRO a caução ofertada em notas promissórias e veículos. 

Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que as requeridas se abstenham de inserir os dados 

do autor no cadastro restritivo de crédito no tocante ao débito discutido 

nos autos, bem como de promover o protesto do cheque n.º cheque n.º 

00010, com vencimento em 15.12.2018. Para o caso de descumprimento 

desta decisão, FIXO multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Determino, ainda, que seja oficiado o Cartório do 4º Serviço 

Notarial para que SUSPENDA, no prazo de 05 (cinco) dias, os efeitos do 

protesto referentes ao cheque título n.º 000008, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), em nome do autor. CONDICIONO o cumprimento 

da tutela de urgência, ao depósito judicial da quantia de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) referentes aos dois cheques em que foram 

suspensos os pagamentos. Realizado o depósito, proceda com o 

cumprimento da tutela de urgência deferida. 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). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 13 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1043717-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

MARCOS ALE DA CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por João Marcos Ale da Conceição em 

desfavor do Centro Universitário de Várzes Grande – Univag , todos 

qualificados no autos. Alega o requerente que ingressou no curso de 

medicina, ofertado pela requerida, no segundo semestre de 2016, obtendo 

financiamento de 80% (oitenta por cento) perante o FIES. Menciona que 

iniciou a graduação no ano de 2015, na faculdade Mineirense- Centro de 

Ensino Superior Rezende e Potrich Ltda, no Estado de Goiás, sendo 

transferido para instituição de ensino requerida em Julho de 2016, quando 

cursaria o 3º semestre. Aduz que no decorrer da vida acadêmica sempre 

foi beneficiário do programa de financiamento estudantil com 80% (oitenta 

por cento) de seus custos, realizando tempestivamente os aditamentos 

contratuais. Sustenta que no início do mês de novembro do corrente ano, 

foi surpreendida com a cobrança extra realizada pela requerida no importe 

de R$ 3.085,92 (três mil oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) 

referente as mensalidades dos meses dos meses de novembro e 

dezembro de 2018, bem como a cobrança de R$ 2.355,84 (dois mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente 

a uma mensalidade vencida em 15.07.2018. Relata que ao analisar o portal 

do aluno, notou que a requerida está cobrando mensalidades do segundo 

semestre de 2016 que já foram quitadas. Diz, por fim, que a justificativa 

dada pela requerida para cobrança das taxas extras seria o fato de que o 

FIES não cobriria a integralidade dos valores das semestralidade e, 

portanto, o remanescente estaria sendo cobrado. 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; d) que a requerida não crie óbice para utilização do 

portal do aluno; e) 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 17073203 , pág.3), 

que o agente financeiro concedeu ao aluno financiado limite de crédito 

global para o financiamento do curso de graduação em medicina, no valor 

de R$ 340.447,00 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e 

sete reais reai). Consta também, no Id n.º 17073348, 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, os aditamentos contratuais 

realizados pela parte autora na qual foram mantidos o percentual de 

financiamento de 80% (oitenta por cento). De acordo com o aditamento 

realizado no segundo semestre de 2018, foi concedido o valor de R$ 

39.201,13 (trinta e nove mil duzentos e um reais e treze centavos), 

correspondente a 80% (oitenta por cento) dos encargos educacionais 

totais do semestres. Portanto, muito embora se verifique no contrato 

acostado que o financiamento destina-se ao custeio de 80% (oitenta por 

cento) dos encargos educacionais semestrais, é clarividente que os 

outros 20% (vinte por cento) não podem atingir o valor de R$ 35.522,23 

(trinta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) 

correspondente à soma das cobranças lançadas no extrato financeiro, 

constante no Id n.º 17073371, para o segundo semestre de 2018. 

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, o aluno está sofrendo cobraças 

indevidas, havendo a possibilidade dos seus dados serem insertos nos 
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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 percentual de 20% (vinte 

por cento) dos encargos educacionais das mensalidades, 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. Consigno que, caso a parte autora já tenha realizado o 

pagamento dos boletos encaminhados indevidamente, deverá acostar aos 

autos documento de comprovação para análise de possível restituição por 

ocasião da apreciação do mérito da demanda. 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). 

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, 14 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030424-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Pereira Silva 

em desfavor de Banco BMG S.A, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que recebeu em seu endereço cartão magnético n.º 5259 

2224 5845 7618, com validade até 01/2016, sem haver solicitado. 

Menciona que além do envio indevido do cartão, a parte requerida liga 

incessantemente para realizar cobranças e oferecer contratação de 

serviço não desejados. Relata que mediante o protocolo n.º 18828154 

rejeitou o cartão enviado. Contudo, mesmo comunicando a requerida a 

cerca do desinteresse foi surpreendida com o envio de uma cobrança no 

valor de R$ 3.364,36 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 

e seis centavos). Narra que não usufruiu de qualquer serviço ofertado 

pela requerida, sendo indevido o débito exigido. Por essas razões, requer, 

em sede de tutela de urgência que a requerida se abstenha de inserir 

seus dados nos cadastros restritivos de crédito, bem como se abstenha 

de realizar comunicação com a autora para cobrança e/ou oferta de 

produtos. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos o cartão magnético 

enviado, bem como a fatura cobrando o valor de R$ 3.364,36 (três mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), o que dá 

suporte à alegação da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação seja efetuada, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com créditos 

e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da requerente nos 

órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida, SE ABSTENHA 

de inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, no 

tocante ao débito discutido nos autos, bem como se abstenha de realizar 

comunicação com a autora para cobrança e/ou oferta de produtos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa por descumprimento 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso 

IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Por fim, com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro 

Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito, haja vista 

tratar-se de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1044318-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLEUZA CARDOSO DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1044318-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AVELINO 

BARBOSA DE OLIVEIRA RÉU: EDLEUZA CARDOSO DE CASTRO W Vistos. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Avelino Barbosa de Oliveira em desfavor Edleuza 

Cardoso de Castro, ambos devidamente qualificados nos autos. A partir 

da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende 

promover a reintegração de posse do imóvel urbano. Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a conflitos possessórios individuais urbanos desta Comarca é, 

nos termos da Resolução nº 11/2017/TP, da Vara Especializada de Direito 

Agrário. . À propósito, colaciono excerto da referida resolução, in verbis : 

“ 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário - Processar e julgar 

ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do 

Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles, relacionados, bem como cartas precatórias cíveis de sua 

competência.” Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a Vara Especializada de Direito Agrário desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042654-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT0009080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042654-49.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BONIFACIO 

PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME EXECUTADO: MILTON PAULINO DA 

SILVA M Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por 

BONIFÁCIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA - ME, representado neste ato 

por seu proprietário ELISEU SALUSTIANO CUPINI em face do despacho 

judicial exarado no movimento de Id. nº 16918343, sob a alegação de erro 

material do próprio autor, no sentido endereçar a petição inicial ao Juízo de 

Várzea Grande-MT. Pugna pela tramitação do feito neste Juízo. Vieram-me 

os autos conclusos. DECIDO. Como é cediço, os despachos de mero 

expediente não são recorríveis, nem por meio de agravo, nem por meio de 

embargos de declaração. O despacho judicial embargado apenas 

determinou a redistribuição ao juízo endereçado no petitório inicial e não 

possui qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero 

expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3º e 1.001 

do Código de Processo Civil. Assim sendo, DEIXO de conhecer dos 

embargos de declaração opostos. Não obstante, em análise do pedido da 

parte autora no andamento de Id. 16980196 , verifico que, de fato, não 

existe impedimento quanto ao recebimento da ação pleiteita neste Juízo, 

tendo em vista que houve equívoco por parte desta em seu 

endereçamento. Com isso, REVOGO o despacho de Id. nº 16918343. No 

mais, preenchidos os requisitos legais e sem qualquer prejuízo judicial, 

RECEBO a presente inicial, ficando desde já a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e 

da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES jUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029940-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029940-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: LEONILDO DE 

AMORIM W Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reparação por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Givanildo Rodrigues dos Santos em desfavor Leonildo de Amorim. 

Inicialmente indeferida a tutela de urgência pleiteada (Id. nº 15380997), a 

parte autora pleiteia, na petição acostada no movimento de Id. nº 

16552845, a “reanálise” do pedido de urgência, acostando aos autos 

documentos comprobatórios da constituição em mora da parte requerida. É 

o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora vendeu o veículo placa KAQ-3167 ao requerido pelo preço de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como que esse efetuou o pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado. Portanto, tendo havido 

cumprimento parcial do contrato, cabe à parte autora o direito de optar 

pela resolução do contrato ou de exigir-lhe o cumprimento, nos termos do 

que dispõe o art. 475 do Código Civil. In casu, o autor optou pela rescisão 

do contrato de compra e venda e, estando evidenciado o deliberado 

descumprimento por parte do requerido, entendo presente a probabilidade 

do direito. No que se refere ao perigo de dano, anoto que, da mesma 

forma, se faz presente, haja vista que o veículo na posse do requerido, 

com financiamento em nome do autor, há possibilidade inserção do nome 

desse nos cadastros de restrição ao crédito, além da possibilidade do 

demandado envolver o veículo em infrações de trânsito e acidente. Deste 

modo, estando presentes nos autos elementos aptos a evidenciarem os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO VOLTADO AO BLOQUEIO DO 

VEÍCULO, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA DE TELEFONIA PARA 

FORNECER A QUALIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR DO AUTOMÓVEL, 

ALÉM DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO BEM. CONSTATAÇÃO DA 

OCORRÊNCIA DE MORA DA COMPRADORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA O PARCIAL DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. As partes convencionaram a promessa 

de compra e venda de um veículo, adquirido pela autora mediante 

financiamento. Há evidência de que a demandada deixou de pagar 

prestações do financiamento respectivo, a que se obrigou. 2. Tal 

descumprimento autoriza afirmar que existe probabilidade do direito da 

autora ao desfazimento do negócio e à recuperação do veículo. Ao 

mesmo tempo, havendo garantia de alienação fiduciária, faz-se iminente a 

possibilidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão pela 

instituição financeira credora, o que ensejará o deferimento da medida 

liminar. Eventual frustração dessa medida acarretará consequências 

danosas de gravidade à ora autora, a justificar o reconhecimento da 

presença do periculum in mora. Daí a justificativa para o deferimento da 
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medida de urgência voltada à reintegração de posse. 3. Encontra 

justificativa, como forma de possibilitar a efetivação da medida, a 

realização de bloqueio no Detran. 4. Cabe à ré prestar todas as 

informações necessárias para a localização do bem, sob pena de ficar 

sujeita às medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do CPC, afora a 

caracterização de conduta ofensiva à dignidade da justiça. Desse modo, 

não se justifica, neste momento, a providência da expedição de ofício 

visando apurar a titularidade de linha de telefonia celular, visando localizar 

possível detentor atual do veículo.” (TJSP; AI 2227726-04.2018.8.26.0000; 

Ac. 11979754; Porto Feliz; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 06/11/2018; DJESP 09/11/2018; Pág. 2015). 

Assim sendo, uma vez presentes todos os requisitos legais, DEFIRO a 

tutela provisória antecipada de urgência requerida pela parte autora, o que 

faço para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do 

veículo GM/Classic Life, ano 2005/2005, cor prata, placa KAQ-3167, 

renavan 00859637581, com sua entrega ao autor. Nomeio o autor 

Givanildo Rodrigues dos Santos como fiel depositário, devendo o mesmo 

assinar o respectivo termo e manter o bem à disposição deste Juízo até o 

julgamento final. Por fim, CORRIJO de ofício o valor da causa, o que faço 

para, nos termos do art. 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil, 

fixar o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 

soma do valor inadimplido do contrato com o valor pleiteado a título de 

dano moral.PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao Sistema 

PJE. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo para contestação. Às 

providências. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027421-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYDINER FERREIRA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027421-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS 

ALBERTO DIAS JUNIOR RÉU: LAYDINER FERREIRA COSTA N Vistos. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais 

ajuizada por Carlos Alberto Dias Junior em face de Laydiner Ferreira 

Costa, ambos qualificados nos autos. A parte requerida pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Por meio do decisum constante no Id. nº 15461709, este Juízo, visando 

aferir se a parte requerida faz jus ao benefício da justiça gratuita, 

determinou a intimação desta para trazer aos autos comprovação de sua 

miserabilidade. Todavia, consoante certidão constante no movimento 

Id.16645832, a mesma deixou de atender a determinação judicial, tendo 

permanecido inerte. É a síntese. DECIDO É certo que o art. 98 do Código de 

Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. No caso dos autos, os 

elementos contidos não são suficientes para amparar a presunção da 

alegada necessidade da assistência à parte requerida, pois a mesma não 

se qualificou, nem juntou aos presentes autos qualquer documento que 

comprovasse sua alegada necessidade. Além disso, por meio da decisão 

acostada no Id. 15461709, foi determinada a intimação da parte 

demandada para juntar aos autos comprovação de que preenche os 

requisitos legais para fazer jus ao beneficio da Justiça Gratuita, sendo 

que, contudo, a mesma deixou decorrer o prazo sem manifestação, 

conforme acostado na certidão de decurso de prazo de Id. 16645832. 

Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO 

RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Quando o 

magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

formulado pela parte requerida, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Preclusa a via recursal, retornem os autos 

conclusos. Cuiabá, 18 de Dezembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006485-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009999-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY RAONE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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,18/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033800-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá, 18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 
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Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015342-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PAIXAO LEMES (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)

 

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,18/12/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010582-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CEZAR FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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,17/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017415-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DA COSTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006675-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DURVAL CORREIA (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)

 

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952/B (ADVOGADO(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA OAB - MT0013938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008369-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007193-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALUSTRIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463/B-B (ADVOGADO(A))

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021465-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ARAUJO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021465-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 168 de 624



RODRIGO DE ARAUJO NASCIMENTO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006029-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007682-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JESUS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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))

 

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012868-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARSIS RAFAEL DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009945-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO MARCIANO DE OLIVEIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010267-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006401-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANYELLE DE AZEVEDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005309-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008297-43.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011946-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326/O (ADVOGADO(A))

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT21838/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035394-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024063-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CHAGAS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI APARECIDO STIVANIN (RÉU)

TRANS GRANCAP LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO OAB - MT0017846A 

(ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452/O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009221-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CHAVES MAIA (EXECUTADO)

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para imprimir e 

protocolar o ofício expedido nos autos, comprovando seu protocolo. 

Cuiabá, 18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028949-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010548-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET (AUTOR(A))

REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022093-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS OAB - 011.866.781-51 

(REPRESENTANTE)

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 
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Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021362-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (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,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022439-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO MIRANDA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARINA JUNIOR (RÉU)

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,18/12/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341453 Nr: 11864-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, GFB 

IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:4276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte interessada, 

o prazo referente à intimação retro. Assim, impulsiono os autos, PELA 

DERRADEIRA VEZ, intimando as exequentes Mitra Arquidiocesana de 

Cuiabá e Gfb Imobiliária Ltda. para, imediatamente, indicarem nos autos 

qual depósito está pendente de liberação, para que seja solicitada a 

vinculação. Após, estes autos serão mais uma vez remetidos às baixas 

perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891440 Nr: 24173-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, 

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - OAB:17251, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 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, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente para retirar a certidão 

de crédito, no prazo de 05 dias.

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.: 394994 Nr: 30347-95.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES CAMPOS BORGES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 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.: 1136154 Nr: 25650-84.2016.811.0041

 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: ANA PEREIRA DA SILVA MATOS, GFB IMOBILIÁRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE YURI EULALIO SABA, FREDSON 

CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 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 

cumprimento da obrigação, oportunidade em que poderá, inclusive, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802330 Nr: 8793-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYARA ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANNA LEITE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT 12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121088 Nr: 19292-06.2016.811.0041

 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: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 748658 Nr: 325-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO 

LTDA, KAUE LEÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8.543/MT, MAURI GUIMARAES DE JESUS - OAB:6595

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727181 Nr: 23036-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO GAHYVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBER DALBUQUERQUER DE MIRANDA, 

FRANCISCO DE PAULA RABELO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS VARGAS LEITE - 

OAB:MT- 11.213-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1054747 Nr: 48650-50.2015.811.0041

 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: JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

 Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerente, nomeio, desde já o profissional: DR. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino nº 355, Bairro: Centro (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 – 8057, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a requerida para depositá-los, 

no prazo de 10 (dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 

94 e 95).

Depositado o valor da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.

O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1013310 Nr: 28932-67.2015.811.0041

 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: PAULO EMILIO PALUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS - AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS - OAB:16.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.

Elaborado o laudo pericial, verifica-se que a requerida manifesta no 

sentido de que seja reconhecido o excesso de cobrança e a readequação 

dos valores.

O cálculo pericial, concluiu que há um saldo devedor de R$ 433.241,40 

pela requerida.

 Tratando-se de ação de cobrança, diante do laudo pericial elaborado nos 

autos, e considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz 

da nova lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 821307 Nr: 27505-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA PRADO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16864-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13.750

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Vincule-se o valor depositado a este processo.
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Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas a serem indicadas.

 No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747442 Nr: 44693-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDILON CALAURO BAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALBERTO JOESTING, L DONIZETI DE 

MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando a sentença extintiva foi mantida em sede recursal, 

remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772180 Nr: 25276-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA ROSELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725, 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 Vistos etc.

Intime-se os exequentes a fim de que formule o pedido de cumprimento de 

sentença nos termos do artigo 524 do CPC, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117164 Nr: 17563-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA MARIA DA SILVA SEVERIO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença de improcedência foi mantida em sede 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1057768 Nr: 49917-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

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

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Inicialmente, no tocante ao petitório de fls. 137/150, indefiro o pedido de 

conexão, pois, conforme a Súmula n° 235 “A conexão não determina a 

reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Sendo assim, não há 

de se falar em decisões conflitantes. Dessa forma, qualquer pedido de 

restituição deve ser realizado nos autos de origem, que inclusive 

encontra-se em fase cognitiva.

Ademais, comparece a parte executada aos autos às fls. 133/135 

comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento do valor da 

condenação.

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

A parte executada DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR e OUTRA, 

compareceu aos autos às fls. 328, pugnando pela expedição de novo 

alvará da quantia consignada nos autos, tendo em vista a inconsistência 

dos dados bancários anteriormente informados, entretando, deixou de 

efetuar o pagamento do débito remanescente.

Consta da conta única a quantia de R$ 60.332,62, conforme extrato em 

anexo.

Nos autos a NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA é credora do 

saldo remanecente de R$ 3.187,39, onde a DINIZ ALMEIDA QUEIROZ 

JUNIOR e outra, mesmo intimadas deixaram de efetuar o cumprimento 

espontâneo da obrigação.

Considerando que há valores nos autos a serem liberados em favor da 

DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR e outra, e não tendo essa efetuado o 

cumprimento do julgado, reputa-se pertinente o pedido da exequente e a 

aplicação do instituto da compensação, diante da relutancia da executado 

no pagamento do débito remanescente.

 O Código Civil em seu artigo 368 prevê que: "Se duas pessoas forem ao 

mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 

extinguem-se, até onde se compensarem".

Posto isso, JULGO compensado o crédito de remanescente de R$ 

3.187,39, em favor da exequente NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE 
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ENERGIA, com os valores remanescente a serem liberados em favor da 

executada DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR e OUTRA e extinto o 

cumprimento de sentença pela sua satisfação, nos termos do artigo 924, II 

do CPC.

Determino a expedição do alvará da quantia de R$ 3.187,39, em favor dos 

advogados da empresa NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA, 

para conta indicada às fls. 327-verso, bem como o levandamento da 

quantia remanescente em favor da DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR e 

OUTRA, para conta indicada às fls. 328.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 803687 Nr: 10145-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BENVENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 109/111, a parte exequente apresenta petitório, requerendo a 

EXPEDIÇÃO de MANDADO DE PENHORA e AVALIAÇÃO DE BENS que 

estão em posse da executada.

 É o relatório.

Decido.

 Verifica-se dos autos que foram empreendidos esforços necessários no 

sentido de se tentar o recebimento do crédito existente junto à parte 

executada, restando frutíferas as diligências, tornando-se temerosa a 

atual situação de insatisfação do crédito da exequente, razão pela qual 

deve prosperar o pedido retro.

Expeça-se o mandado de penhora e avaliação dos bens que estão em 

posse da executada que não sejam necessários as necessidades 

comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com observância ao 

art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, 

depositando-os em mãos do exequente.

Atente-se ao endereço indicado pela parte às fls. 110.

Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados.

Após a realização da penhora e da avaliação, intime-se o executado da 

constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo legal.

Restando infrutífera, intime-se o exequente.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1272796 Nr: 28571-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, JEAN LUKA CAPARROZ PICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, MIL OPÇÕES COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS 

MASCULINAS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, conheço dos embargos e os ACOLHO, para sanar o erro 

material quanto as partes indicadas na sentença, excluindo-se empresa 

MIL OPÇÕES COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS MASCULINAS LTDA, 

bem como para extirpar a condenação em verba honorária, diante do 

comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, antes mesmo 

do recebimento da ação, mantendo-se a sentença, nos seus demais 

termos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 351202 Nr: 21851-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDE GASES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS PURO GIME COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA ROCHOLI - OAB:72002/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Vistos etc.

Desentranhe-se o petitório de fls. 405/411, uma vez que pertencem aos 

autos em apenso Código n. 1152400.

Após, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 792853 Nr: 46942-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AIDIR DE OLIVEIRA, ADNIR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o pagamento integral da arrematação.

Intime-se o executado a fim de que, no prazo 15 dias, apresente os dados 

bancários para levandamento dos valores consignados nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739727 Nr: 36402-91.2011.811.0041

 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): CLEIDE SILVA BOAVENTURA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de chamamento do 

feito a ordem, formulado pela autora às fls. 179/182, por meio do qual aduz 

que não foi intimada da sentença proferida nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora uma 

vez que embora houvesse pedido de publicação exclusiva em nome do 

advogado BRUNO OLIVEIRA CASTRO, a intimação da sentença se deu 

apenas em nome da advogada FERNANDA TOMAZ MENDES.

Posto isso, defiro do pedido autoral, e CHAMO O FEITO A ORDEM a fim de 

determinar que seja retificada a certidão de transito em julgado lavrada 

nos autos, bem como nulo os atos processuais após a sentença, face a 

ausência de intimação da parte.

Comunique-se a Central de Arrecadação.

Diante da interposição de recurso de apelação pela autora às fls. 151/178, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas de praxe.

Atente-se a secretaria ao requerimento de fls.182, a fim de se evitar 

equívocos quanto as publicações das intimações, que deverão ser 

dirigidas exclusivamente ao advogado DR. PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR e MARCELO AMBRÓSIO CINTRA.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 953822 Nr: 1948-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN SIFUENTES PALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552, SELMA FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 Vistos etc.

 Às fls. 385/386 o perito nomeado nos autos, apresentou proposta de 

honorários periciais de R$ 4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais).

A parte demandada impugnou a proposta de perícia apresentada pelo 

expert nomeado, ao argumento de ser elevada, estando fora dos padrões 

previstos (fls.393/394 e 396/398).

Apesar de devidamente intimado para se manifestar a respeito das 

impugnações mencionadas, o expert quedou-se inerte (fls. 400/401).

Diante disso, intimem-se a empresa: REAL BRASIL CONSULTORIA, 

sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, bem como o ENG. LUIZ 

FELIPE COIMBRA GABORIN, engenheiro mecânico, com endereço 

profissional na Rua F, Casa 6, Morada do Ouro, Setor Centro Sul, Cuiabá 

MT, telefone: (65) 3644-6460 e 9967-8805 – email: gaborin@gmail.com, 

para apresentarem proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após conceda-se vistas à parte requerente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 721594 Nr: 17100-76.2011.811.0041

 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): REGINALDO FIRMINO PARREIRA, MARCIANA 

NOGUEIRA DE PADUA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Bloqueios realizados via sistema Bacenjud, às fls. 121, na conta da 

executada Marciana Nogueira de Pádua, na quantia de R$4,72 (quatro 

reais e setenta e dois centavos), bem como nas fls. 121-v, na conta do 

executado Reginaldo Firmino Parreira, no montante que perfaz a quantia 

de R$ 2.297,95 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e 

cinco centavos).

Às fls. 128 comparece a parte exequente, pugnando pela expedição de 

alvará.

É o relatório.

Decido.

Antes da análise de levantamento do valor bloqueado, DETERMINO a 

intimação pessoal via AR do executado Reginaldo Firmino Parreira, no 

endereço constante às fls. 107, para que se manifeste acerca da penhora 

realizada via sistema Bacenjud.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1000820 Nr: 23809-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MORAIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença de improcedência foi mantida em sede 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 820117 Nr: 26354-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN GRAZIELY PAJANOTI DE OLIVEIRA, MAURO 

LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13.203, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 Vistos etc.

As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC.

 O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, Julgo Extinto o Processo.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

P. R. I.

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 7087-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BIANCARDINNO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de avaliação de mais de 03 (três) anos, indefiro o pedido de 

aproveitamento formulado pelo exequente.

INTIME-SE a parte exequente para comprovar averbação no ofício 

imobiliário (art. 844 do CPC), colacionando-se a matrícula atualizada do 

bem.

Intime-se ainda o executado acerca da penhora.

Expeça-se novo mandado de avaliação conforme requerido pelo 

exequente às fls. 356/358.

Caso negativo, manifeste-se o exequente interesse na designação de 

expert para o ato.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1176573 Nr: 42660-44.2016.811.0041

 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: CLAUDIO CALY JUNQUEIRA, CARLOS CALY 

JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:13582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6.857/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS DE TERCEIRO 

interpostos por CLAUDIO CALY JUNQUEIRA e CARLOS CALY JUNQUEIRA 

contra DANIEL PAES, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, determinando a desconstituição da penhora realizada 
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sobre o imóvel de matrícula 312, fls. 12, Livro 2-B, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas e Outros da Comarca de 

Marianópolis – TO, por constituir bem de terceiro estranho a lide.Em 

relação ao ônus sucumbencial, a de se sopesar o princípio da 

causalidade, motivo pelo qual trago a baila precedente deste Tribunal de 

Justiça:“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO 

CONFIGURADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - NÃO AVERBAÇÃO NA 

MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – QUEM DEU CAUSA À 

PENHORA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS 

INDEVIDAMENTE – CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. Posto 

isso, condeno os embargantes ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, sendo este arbitrado em 10% do valor da causa, que 

preceitua o § 2º do art. 85 do CPC. Custas já antecipadas.P.R.I.Transitado 

em julgado, traslade-se cópia para os autos em apenso (Processo n° 

2005/401 código - 228359). Após, aguarde-se a manifestação das partes 

pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 228359 Nr: 35504-88.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6.857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Vistos etc.

Diante da procedência dos Embargos de Terceiro (código: 1176573), 

intime-se o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1154208 Nr: 33580-56.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10.970, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido da autora de fls. 

135/135-verso, por meio do qual requer a liberação de suposta caução 

ofertada.

Em análise dos autos a tutela foi concedida independentemente de 

caução, bem como não consta do caderno processual comprovante de 

depósito realizado pela autora, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido.

Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, nos termo do artigo 369 

do CPC.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência, saneamento ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1173585 Nr: 41548-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA RENATA BEPPU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, WESTON 

ROBERTO PENHA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais da requerente para DECLARAR a 

dissolução parcial da sociedade e, como corolário, DETERMINAR que a 

apuração e eventual divisão do patrimônio deverão ocorrer em sede de 

liquidação de sentença, após nomeação de perito por este Juízo, 

apurando-se ativo e passivo, lucros e dívidas pendentes em balanço, na 

forma dos artigos 603 e seguintes do CPC, 1.102 e seguintes do Código 

Civil e Cláusula Décima Sexta do Contrato Social com atenção na situação 

patrimonial da sociedade levando-se em conta a data da dissolução 

(13.10.2016).DEFIRO a tutela antecipada para que seja oficiada a 

JUCEMAT a fim de que proceda a baixa e retirada do nome da autora do 

quadro societário, sendo que com a baixa a parte autora poderá 

providenciar a baixa perante as demais instituições, na mesma 

oportunidade, cientifique o órgão acerca da redução do capital social da 

empresa, correspondente à quota da autora, a rigor do que preleciona o 

artigo 1.031 e parágrafo único do Código Civil.Havendo concordância com 

o pedido do autor “não haverá condenação em honorários advocatícios de 

nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação 

das partes no capital social”, conforme artigo 603 do CPC, assim cabe à 

autora o pagamento de 40% (quarenta por cento) e a requerida o 

restante.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1113678 Nr: 16196-80.2016.811.0041

 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: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR, 

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR - HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, TAICA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:21.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a requerida quanto a contraproposta de acordo apresentada 

pelos autos de fls. 252/254, no prazo de 15 (quinze) dias..

Após, volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917722 Nr: 41895-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO SAMPAIO, MARINA GOMES DE 

CERQUEIRA, MIRACY MEIRA ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 
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formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 728952 Nr: 24925-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI, CLODOALDO ANTONIO 

BAÍA HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI - 

OAB:13288, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784512 Nr: 38314-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO PEREIRA PADILHA, BERENICE PEREIRA 

PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARC GHISLAIN ZIMMER, ALLIANZ 

SEGUROS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Intime-se ainda os autores acerca do pagamento efetuado pela 

seguradora às fls. 810/821, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051473 Nr: 47148-76.2015.811.0041

 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: SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA, EULES EDESIO 

ALVES SORNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TD WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM 

INFORMATICA LTDA - EPP, MISAEL MARTINS DE SILVA, JOAQUIM 

RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, RONALDO L. ARAÚJO - OAB:2.909/MT, SILVA JOCIANE 

L. BRANCO - OAB:7.805-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital dos requeridos.Transcorrido in 

albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde já, 

em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, 

segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da 

nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093585 Nr: 7767-27.2016.811.0041

 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 SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos etc.

 Às fls. 450/452 o perito nomeado nos autos, apresentou proposta de 

honorários periciais de R$7.480,00. Após, a requerida apresentou petitório 

alegando que a proposta de perícia apresentada pelo expert nomeado, é 

elevada, estando fora dos padrões previstos. Às fls.459/462, o expert 

manifestou pela manutenção da proposta.

 Diante disso, intimem-se o perito ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, 

perito contábil, graduado em Ciências Contábeis e Direito, domiciliado na 

Rua N, Quadra 09, n.º 012, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3642-2921 e - CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA, Perito Atuário, 

Endereço: Avenida São Sebastião, 3198, Bairro Goiabeiras, Cuiabá – MT, 

Fone: (65) 3023-6634, Email: atuários@espinola.adv.br, para 

apresentarem proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após conceda-se vistas à parte requerida.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1118855 Nr: 18274-47.2016.811.0041

 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: REGELEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 03 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos.

Constatado a necessidade de produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida, nomeio desde já o profissional: JORGE CARDUS BARROS 

FIGUEIREDO, Engenheiro Civil, CREA MT 1202326439, Endereço: Rua das 

Araras Vermelhas, nº 145, Q. 34, L. 13, Condomínio Belvedere, Bairro 

Jardim Imperial, Cuiabá-MT, Cep: 78.075-872, contato: (65) 9608 – 0056, 

e-mail: jcardus2010@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, que deverá ser submetido a homologação do 

juiz, já que a parte autora detentora das benesses da assistência judiciária 

gratuita, deve o Estado arcar com o pagamento das despesas referente à 

realização da perícia

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, devendo as partes serem informadas da referida designação.
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O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes também poderão se 

manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo prazo.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Expeça-se Certidão de Crédito em favor do expert ao término dos 

trabalhos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 856776 Nr: 59034-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BROMBERG GONÇALVES DE REZENDE JUNIOR

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED CENTRO OESTE TOCANTINS - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, QUALICORP 

ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KUNZLER DE 

OLIVEIRA MAIA - OAB:34.034/ DF, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:355/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

KARINA FERRARI DE REZENDE SANTA ROSA - OAB:15.340/DF, 

MARILANE LOPES RIBEIRO - OAB:DF/6.813, TICIANA SCARAVELLI 

FREIRE - OAB:OAB/SP 273.404

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 658/660.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847370 Nr: 50883-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIENES DA ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Vistos etc.

Considerando que a sentença DECLAROU anulada a exclusão da sócia 

minoritária ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS da Sociedade 

Limitada LIDER AUTO POSTO LTDA – EPP, por inobservância dos 

requisitos legais (art.1.085, parágrafo único, Código Civil), defiro o petitório 

da exequente de fls. 182,e determino a expedição de ofício a JUCEMAT.

Diante ainda da DECLARAÇÃO de anulação da a reunião extraordinária 

realizada em 20 de junho de 2011 (fl.17) e atos posteriores, e 

consequentemente, DETERMINO intimação da executada a fim de que, no 

prazo de 15 dias, promova a reintegração da sócia ADRIANA MONTEIRO 

DE OLIVEIRA SANTOS ao contrato social da empresa LIDER AUTO POSTO 

LTDA – EPP, bem como para que lhe seja oportunizado o direito 

constitucional de ampla defesa e contraditório sobre os fatos que 

ensejaram a exclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920974 Nr: 44031-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEREIRA CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO JORGE DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MS 14.517, Marcondes Rai Novack - OAB:8.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578

 Vistos etc.

Proceda a Secretaria a paginação do feito.

Trata-se de processo em fase CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em razão de 

honorários sucumbenciais, onde a parte exequente postula pela penhora 

do imóvel indicados no petitório retro.

Diante da inadimplência do débito pelo executado, DEFIRO o pedido de 

penhora sobre o imóvel indicado de matrícula n. 108.083 nos termos do 

artigo 838, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para providenciar a respectiva averbação no 

ofício imobiliário (art. 799, IX NCPC).

Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel, 

nomeando-se o próprio executado proprietário como depositário.

Lavre-se o competente Termo de Penhora.

Efetivada penhora, proceda-se com a avaliação do bem penhorado.

Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, sob pena de 

preclusão. Tratando-se de penhora de bem imóvel, intime-se o executado, 

juntamente com seu cônjuge, se casado for (art. 842 NCPC). Na 

oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem 

penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular” regulamentado pelo artigo 880 do NCPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082106 Nr: 2570-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, diante da divergência das partes, REMETAM-SE os autos à 

Contadoria, para apuração do valor do débito exequendo, levando-se em 

consideração sentença proferida nos Embargos à Execução n° 

13060-75.2016.811., conforme sentença trasladada às fls. 49/56.

Como medida acautelatória, DETERMINO a restrição do veículo via sistema 

Renajud, e afim de que não ocorram decisões surpresas, intime-se a 

exequente para que manifeste acerca do petitório de fls. 71/77.

Após, retornem os autos conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094470 Nr: 8187-32.2016.811.0041

 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: TICKET SERVIÇOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE ANDRADE NETO - 

OAB:220.265
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752481 Nr: 4335-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

JOSELITO CORRÊA, JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.662/SP, 

RENATO NARDINI MAZETO - OAB:223.176/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929

 Vistos etc.

Cumpra-se o decisório de fls. 147, conforme determinado, citando e 

intimando o executado Joselito para audiência.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 728105 Nr: 24015-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT'ANA DA SILVA 

FREIRE, LEILA BARROS DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 402/406.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das partes 

devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação das 

partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena 

de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o 

valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 17961 Nr: 9910-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, SOLANGE 

MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que não houve intervenção 

da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba 

honorária, no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas 

processuais, estas antecipadas.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1044169 Nr: 43531-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTIMASTER, JOSE PERSIO 

ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, BRUNA MARTENS MENEGOL, RAQUEL MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, 

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270/MT, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório de fls. 392/395 do 

executado, por meio do qual requer a baixa das penhoras realizadas nos 

veículos via RENAJUD.

Um crédito penhorado antes de deferida a recuperação judicial também 

deve ficar sob a responsabilidade do juízo universal, enquanto durar o 

processo de normalização da saúde econômica e financeira da 

companhia, segundo decisão unânime da Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ).

Uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática 

de atos expropriatórios por juízo distinto daquele onde tem curso o 

processo recuperacional.

Decisões já tomadas pela Segunda Seção do STJ, são no entendimento de 

que o “fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução 

singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial 

não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal”.

Importa registrar, outrossim, que admitir a não sujeição dos valores 

penhorados à vis attractiva do foro recuperacional representa clara 

afronta aos princípios da universalidade e unidade do juízo e da 

preservação da empresa.

Posto isso, DEFIRO o pedido de baixa de restrições dos veículos da 

executada realizado via Renajud.

Trancorrido o prazo recursal, volvam os autos para baixa do gravame.

No mais, aguarde-se em arquivo o feito, conforme já determinado às fls. 

391.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780378 Nr: 33920-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, 

GIROFLEX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14.041 OAB/MS, DIOGO DIAS - OAB:SP 167.335-A, FERNANDO 

ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Compareceu a executada ao petitório retro, noticiando que se encontra 

falida, e que o crédito exequente deve ser habilitado no juízo da 

recuperação nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Os exequentes pugnaram pela expedição de certidão de crédito.

As partes indicaram a quantia incontroversa de R$ 220.231,33.

Posto isso, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a 

parte exequente providencie a habilitação do crédito no juízo falimentar, 

mediante o recolhimento da competente taxa judiciária.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

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

OAB:5009

 Vistos etc.

 Vieram os autos conclusos para análise do termo aditivo do acordo 

entabulado às fls. 463/464.

DEFIRO o pedido de prorrogação do prazo estipulado. Arquivem-se os 

autos 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.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181802 Nr: 28832-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA, CREDIFORT - PARTICIPAÇÕES LTDA., WAGNER FLORÊNCIO 

PIMENTEL, FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Vistos etc.

A parte executada aduz que não houve fraude a execução e que a culpa 

é do exequente em não realizar a busca de bens, sendo que na primeira já 

se localizou alguma coisa.

O processo tramita a mais de 14 anos e os executados nunca se 

preocuparam em safisfazer o crédito exequendo.

Destarte, diante da salutar manifestação do executado, determino nova 

intimação do executado para indicar bens suficientes a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência, já que os mesmos 

induzem a sua existência por meio do petitório de fls. 270/274.

No mais, cumpra-se integralmente o decisório de fls. 269/269-verso.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 745453 Nr: 42599-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 310/313.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1213855 Nr: 9588-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS JESUS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA CALHÃO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a requerida por hora certa acerca do despacho de restauração 

dos autos de fls. 189, diante da possível ocultação constata às fls. 191.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789059 Nr: 43058-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JONAS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria se houve manifestação da executada acerca da 

penhora e avaliação realizada nos autos.

Encaminhe-se os autos a contadoria para o cálculo do crédito exequendo 

até a data da penhora realizada nos autos de fls. 282.

Intime-se a executada acerca do pedido de adjudicação formulado pelo 

exequente às fls. 284/284-verso.

Após, volvam os autos conclusos

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 443751 Nr: 19217-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRLAINE MARQUES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que apresente a planilha atualizada do 

débito, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747317 Nr: 44560-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCLR, GIOVANY LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 
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formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 719125 Nr: 14818-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLEGÁRIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540

 Diante do exposto, DEFIRO a remoção do veículo, restringido via Renajud, 

nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar do juízo, 

devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações legais do 

encargo assumido.Efetivada a remoção, imediatamente realize-se 

avaliação do bem penhorado.Após a juntada do laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestem sobre 

a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, deve o credor 

manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou no 

procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” 

regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública).Quanto ao pedido e inclusão no cadastro de 

inadimplentes a certidão já foi expedida às fls 114.Intime-se o exequente 

para que apresente o endereço onde se encontra o bem.Determino ainda 

a intimação do executada a fim de que indique, no prazo de 15 dias, como 

pretende satisfazer a obrigação, indicando aos autos bens passíveis de 

penhora.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766543 Nr: 19304-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ SOARES DE MELO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA MARQUES DE NOVAIS, 

CONSTRUBASE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DA SILVA 

MONTEIRO DOS SANTOS - OAB:26783DF, RUTH MARIA TEIXEIRA 

GUERREIROS CACAIS - OAB:9090DF

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão julgou improcedente os pedidos iniciais, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100306 Nr: 5034-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-BMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, 

WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos etc.

Constatado a necessidade da nomeação de um expert para avaliação do 

bem e o deslinde da controvérsia, NOMEIO o profissional HELDER DA 

MOTA OLIVEIRA, Perito Imobiliário, endereço: Rua João Bento, nº 204, 

Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, Cep. 78.045-190 – CRECI nº 3.254. fone: (65) 

3321-3599/9224-0365/8121-8844, e-mail: helderdamota@hotmail.com, 

para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte 

autora para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) 

dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e 

local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser 

cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes 

da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 9424-58.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUZA MIRANDA, PAULINE 

FINAZZI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - OAB:7167/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LAURA FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

MARILENE FERREIRA TELES em face de FRANCISCO SOUZA MIRANDA e 

PAULINE FINAZZI MIRANDA, todos já qualificados nos autos.

Comparece a parte exequente pugnando pela Adjudicação do imóvel 

penhorado, bem como apresentando comprovante de pagamento da 

diferença.

Às fls. 228, comparece o Sr. Francisco de Souza Miranda, executado, 

concordando com o pleito da exequente.

Contudo, verifica-se que não existe juntado aos autos a matrícula do 

imóvel. Desta forma, DETERMINO a intimação da exequente, para que 

apresente matrícula atualizada do imóvel.

A fim de se evitar futuras nulidades processuais, INTIME-SE pessoalmente 

a executada, Sra. PAULINE FINAZZI MIRANDA, para que apresente 

concordância em relação à diferença paga pela exequente, sob pena de 

concordância tácita.

Após, volvam os autos conclusos para análise do pedido de Adjudicação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 136839 Nr: 21347-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMECOR ASSISTÊNCIA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMED - CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente apresenta petitório (fls. 252/263), requerendo a 

desconsideração da personalidade jurídica alegando ser obstáculo para 

satisfação do crédito.

Não tendo a parte autora demonstrado que efetuou qualquer outra 

diligência para obter as informações referentes ao quadro societário da 

empresa demandada, descabe transferir este ônus integralmente ao Poder 
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Judiciário, que atua de forma subsidiária, buscando suprir a falta de êxito 

da parte.

No caso em tela, a exequente sequer demonstrou por meio de contrato 

social a qualidade de sócio, bem como deixou de juntar o quadro societário 

que indique a participação de cada um dos sócios por meio de documento 

hábil, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido por hora, uma vez que não 

cumpre ao juízo praticar atos típicos de parte.

DETERMINO a intimação da parte credora para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito, atentando que no caso de reiteração do 

pedido este deve se adequar a instauração do COMPETENTE INCIDENTE 

que dita o novo CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 853653 Nr: 56305-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIENES DE ROSA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1011259 Nr: 28129-84.2015.811.0041

 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: ANA APARECIDA MOTA OLIVEIRA, PATRICIA PAZ DA 

COSTA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos etc.

Diante da insistência do autor na produção da prova pericial, intime-se a 

requerida a fim de que deposite perante a Secretaria Judicial o notebook a 

ser periciado no prazo de 15 dias.

 Após, volvam os autos conclusos para análise quanto ao ônus da prova 

pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098129 Nr: 9757-53.2016.811.0041

 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: SUZI DO NASCIMENTO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a própria autora narra que o requerido não se encontra na 

cidade, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de citação por hora certa na 

pessoa de sua irmã, uma vez que a citação é ato pessoal, e a modalidade 

invocada, trata-se exceção que não se aplica ao caso.

Intime-se a autora a fim de que indique o endereço do requerido para 

citação no prazo de 15 dias.

Diante das inúmeras redesignações de audiências e insucesso na citação 

do requerido, apresentado novos endereços pela autora, CITE-SE o 

requerido, a fim de que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 335, III do CPC, sob pena de revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1154645 Nr: 33764-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARNER WILLON FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital do executado.Transcorrido in 

albis o prazo da citação sem a parte demandada se manifestar, desde já, 

em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, 

segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da 

nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71748 Nr: 482-86.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDISON P. DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - 

OAB:2316/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURO EVERSON 

CASASUS FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

482-86.1993.811.0041, Protocolo 71748, 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.: 462644 Nr: 31154-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:6.539/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURO EVERSON 

CASASUS FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

31154-81.2010.811.0041, Protocolo 462644, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26838 Nr: 890-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, 

ADEMAR CAVALCANTI GARCIA, PONCIANA AUGUSTA DA SILVA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - OAB:4422/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente 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.: 780378 Nr: 33920-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, 

GIROFLEX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14.041 OAB/MS, DIOGO DIAS - OAB:SP 167.335-A, FERNANDO 

ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998/SP

 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.: 1030083 Nr: 36803-51.2015.811.0041

 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): CARLOS ANTONIO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111-B/MT

 Considerando que os resultados das penhoras Bacenjud e Renajud foram 

finalizadas positivas, impulsiono os autos para intimar a parte executada 

para manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416276 Nr: 4066-68.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES BATISTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171801 Nr: 40914-44.2016.811.0041

 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: EDILEUZA ALVES OLIVEIRA -ME, EDILEUZA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURE WLADEMIR DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRINQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Vistos etc..

DESIGNO _19_/_02_/2019_, às _15_:00__ horas, para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas e as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade quais são, bem como justificando a 

pertinência das mesmas, no prazo de 15 (quinze) dias antes da realização 

da audiência, com fundamento no artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem levar, para a audiência prevista, o 

respectivo rol de testemunhas (art. 357 § 5º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734056 Nr: 30331-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE TRINDADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9.086-B - MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 7.525,77.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Determino ainda a 

intimação pessoal do executado a fim de que indique em juízo como 

pretende satisfazer a obrigação e indique bens a penhora no prazo de 15 

dias, sob pena de desobediência.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 750831 Nr: 2571-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DE JESUS FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONINA, IASMIM CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859/MT, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - 

OAB:15900/MT, MAIARA FERNADA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 20371/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO AUGUSTO CORREA 

DA COSTA - OAB:2023/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 11.673,26.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 
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concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1098712 Nr: 10054-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAWAII RESIDENCE, GESSI 

DE FATIMA CANGUSSU BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta do Condomínio, sobre a quantia de 

R$ 496,07.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 926135 Nr: 47196-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH MUSSIC MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GONÇALVES PONCE 

CORRÊA DA COSTA - OAB:17.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - 

OAB:18666, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP, 

Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório do autor de fls. 

1765/1767, por meio do qual requer a liberação dos valores, em tese, 

incontroversos nos autos.

Em que pese o pedido formulado pela exequente, denota-se a existência 

de penhora no rosto dos autos no montante de R$ 97.449,48, decorrente 

do processo n. 43789-55.2014.811.0041 da Quarta Vara Cível da Capital, 

o que inviabiliza o deferimento do pedido, uma vez que a parte não 

comprovou a baixa da mencionada restrição.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de levantamento, e determino o 

cumprimento integral do decisório de fls. 1659.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030083 Nr: 36803-51.2015.811.0041

 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): CARLOS ANTONIO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111-B/MT

 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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 333828 Nr: 4465-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORLY CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA COVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILCE SILVESTRE PEREIRA DA SILVA, 

EDIVALDO SILVESTRE DA SILVA, EUGENIA PEREIRA DA SILVA, JANILCE 

SILVESTRE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada.Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 
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credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud e 

Renajud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871604 Nr: 10755-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DA GRAÇA 

OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 11.564,68.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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. Defiro o pedido de 

expedição de certidão premonitória a parte exequente, conforme 

requerido, mediante o devido recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 775909 Nr: 29184-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6070

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 544.768,79.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o 

feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Determino ainda a 

intimação da executada na pessoa de seu advogado a fim de que indique 

em juizo, no prazo de 15 dias, bens passíveis de penhora, bem como a 

localização do veículos penhorado via RENAJUD e a forma como pretende 

satisfazer o crédito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 26838 Nr: 890-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, 

ADEMAR CAVALCANTI GARCIA, PONCIANA AUGUSTA DA SILVA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - OAB:4422/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 35.450,23, em desfavor de Ponciana e da empresa 

Segura.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 44752-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, VALDEMIR DE 

SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 36.492,35.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845024 Nr: 48786-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9995/MT, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 2.663,89.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 185 de 624



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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 455907 Nr: 26913-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 15.215,34.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 416276 Nr: 4066-68.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES BATISTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que 

requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a existência de bens 

em nome da parte executada .Por se tratar de informação sigilosa, a 

mesma não será juntada aos autos. O gestor certificará que apenas a 

credora terá vistas de tais documentos.Conforme determina a CNGC, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud, INFOJUD 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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 459228 Nr: 28897-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY REZENDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 27.235,56.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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. Verifica-se dos autos 

que foram empreendidos esforços necessários no sentido de se tentar o 

recebimento do crédito existente junto à parte executada, restando 

frutíferas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da exequente, razão pela qual deve prosperar o 

pedido retro.Expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens que estão em posse da executada que não sejam necessários as 

necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com 

observância ao art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à 

satisfação do crédito, depositando-os em mãos do exequente.Efetivada 

penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens penhorados.Após a 

realização da penhora e da avaliação, intime-se o executado da 

constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo legal.Restando 

infrutífera, intime-se o exequente.Quanto ao pedido de levantamento, 

verifica-se que a quantia mínima encontrada via Bacenjud foi 

desbloqueada à época, não havendo valores penhorados nos autos, 

motivo pelo qual resta prejudicado o pedido.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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1249251 Nr: 20899-20.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM JOANDAT SALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DORILEO LEAL, ADAIR NOGAROL, 

GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - JORNAL A GAZETA, JORNAL A 

GAZETA (GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Posto isso, não tendo a requerente se desincumbido de seu ônus 

probatórios nos termos do artigo 373 do CPC, INDEFIRO o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, pelas razões fundamentadas, 

devendo a execução prosseguir, exclusivamente contra a empresa 

executada, até que esgotadas, sem êxito, todas as medidas 

expropriatórias do respectivo patrimônio e JULGO EXTINTO o presente 

incidente.Sem custas.Quanto aos honorários, insta ressaltar a ausência 

de previsão a esse respeito no CPC/15 que, diga-se de passagem, é 

extensamente enumerativo quanto às hipóteses em que possível tal 

fixação (art. 85, § 1º). Mero incidente no curso do processo, o que é o 

caso dos autos, não autoriza a fixação de honorários.Colho recente 

precedente do TJ-SP sobre o tema:Agravo de instrumento. Cumprimento 

de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

acolhido. Insurgência dos sócios incluídos no polo passivo, ora 

Agravantes, sob o argumento de que não restaram comprovadas 

quaisquer das hipóteses autorizadoras da medida, previstas no artigo 50 

do Código Civil. Medida que é excepcional, a ser deferida apenas em caso 

de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Mera inexistência de 

bens em nome da pessoa jurídica para cobrir a execução não constitui 
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motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 

Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios que não são 

cabíveis no caso. Ausência de previsão a esse respeito no CPC/15, que é 

taxativo quanto às hipóteses em que se mostram passíveis de fixação. 

Mero incidente no curso do processo que não autoriza a fixação de 

honorários. Atuação dos patronos que será avaliada como um todo no 

final do processo. Recurso parcialmente provido. (Relator: João Pazine 

Neto; Comarca: Santos; Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 7/2/2017; Data de registro: 8/2/2017, sem os 

destaques)Com o trânsito em julgado, proceda-se o desapensamento do 

feito, remetendo-se ao arquivo com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818653 Nr: 24981-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MODESTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAYNE DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 Vistos etc..

 Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença foi cassada em sede recursal, de 

prosseguimento ao feito.

 DESIGNO o dia _19_/02__/2019, às 16_:00_ horas, para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 55476 Nr: 1734-90.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MONTEIRO DA SILVA 

- OAB:7019

 Vistos etc.

A fim de se evitar decisão surpresa, determino a intimação pessoal da 

executada acerca do pedido de expedição de precatório formulado pela 

exequente às fls. 1286, no prazo de 15 dias.

Os cálculos constam dos autos de fls. 1092/1096-verso.

A executada apresentou AI n. 1000650-91.2016.8.11.0000, quanto ao 

parâmetros do cálculo, o qual não foi conchecido.

Após conclusos para análise do pedido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760040 Nr: 12376-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CLYDE NOBRE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIZMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO CATALDO - 

OAB:140.465 MT

 Diante do exposto, DEFIRO a remoção da carretinha, restringida via 

Renajud, nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar 

do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações 

legais do encargo assumido.Efetivada a remoção, imediatamente 

realize-se avaliação do bem penhorado.Após a juntada do laudo de 

avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se 

manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, 

deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou 

no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” 

regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública).Intime-se o exequente para que apresente o 

endereço onde se encontra o bem. Procedida à penhora, INTIME-SE a 

parte executada para manifestar no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1161474 Nr: 36554-66.2016.811.0041

 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: HELENA DE CARVALHO AMARAL, HELLYEL DE 

CARVALHO AMARAL, ISLENA DE CARVALHO AMARAL, HEZYEL DE 

CARVALHO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GILBERTO DE CARVALHO, PAULO 

ROBERTO DOSSENA GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

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

THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia _19_/_02_/2019, às 14_00__ horas, para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1058022 Nr: 50061-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22.122, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 10.011,99.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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 
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infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 95263 Nr: 3145-66.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTÔNIO MATTOS DA SILVA, 

responsável por R.G.S.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido da exequente de fls. 

259/260-verso, por meio do qual noticia que o veículo de placa NGR8588 já 

havia sido vendido.

Diante das informações trazidas pela própria exequente, defiro o pedido 

de desbloqueio do veículo supramencionado via RENAJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para baixa da penhora via RENAJUD.

Quanto ao pedido de suspensão e apreensão da CNH, esse já foi 

INDEFERIDO no decisório de fls. 258, e a parte não trouxe fundamentação 

hábil a afastá-la.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 840080 Nr: 44501-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICE MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA BONS OLHOS - 

OAB:14667, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de penhora de veículo 

indicado pela exequente às fls. 309/310.

Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora do veículo placa QBN 1862, 

pertencente a exercutada via RENAJUD, pelas razões fundamentadas no 

decisório de fls. 300/301.

mantenham-se os autos conclusos para penhora via RENAJUD.

Após, intime-se a executada da penhora para manifestação no prazo de 

15 dias.

Intime-se a exequente a fim de que indique o endereço do bem.

Com o endereço nos autos, expeça-se mandado de avaliação do bem 

penhorado, intimando-se as parte em seguida para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172911 Nr: 41276-46.2016.811.0041

 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: JOSÉ RAIMUNDO DE MENEZES FONSECA, JANIO 

OLIMPIO RAMOS, DOMICIO LEMES DO PRADO JUNIOR, JACILDA SOUZA 

SILVA ALBUQUERQUE, LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE MORAES, 

NILZALINA SILVA SOUZA, LAÉRCIO AZEVEDO DA COSTA, FLORISVEL 

DA SILVA, JOSELI COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, ITAÚ SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 

OAB/SP, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, havendo a manifestação de interesse da Caixa 

Econômica Federal de ingressar no polo passivo da ação, reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo e DECLINO a competência jurisdicional 

para processar a presente ação e decidir sobre o interesse da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da Justiça 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para onde determino a 

remessa deste  fe i to ,  com as ba ixas e  anotações 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849774 Nr: 52934-72.2013.811.0041

 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: CAMERA AGROALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMERCANTIL AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaximenes Ramos Fazenda - 

OAB:46202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849774 Nr: 52934-72.2013.811.0041

 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: CAMERA AGROALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMERCANTIL AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaximenes Ramos Fazenda - 

OAB:46202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o 

erro material apontado na sentença, para que onde consta: 

“[...]Registre-se que deverá se tomar por base de cálculo para liquidação o 

valor inicial firmado com o autor, sobre cada saca de soja, e o valor 

firmado em cada contrato (fls. 37/221), tendo como limite a quantidade de 

383.333 sacas de soja, ou 25.980 toneladas, já deduzidas as entregues à 

autora, sendo devido a título de perdas e danos a diferença entre os 

valores acordados com a requerida e os pagos nos contratos.. [...]”.Passa 

a vigorar a seguinte redação:“[...]Registre-se que deverá se tomar por 

base de cálculo para liquidação o valor inicial firmado com o autor, sobre 

cada saca de soja, e o valor firmado em cada contrato (fls. 37/221), tendo 

como limite a quantidade de 383.333 sacas de soja, ou 22.999,80 

toneladas, já deduzidas as entregues à autora, sendo devido a título de 

perdas e danos a diferença entre os valores acordados com a requerida e 

os pagos nos contratos.. [...]”.Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a sentença como lançada nos autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795195 Nr: 1523-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussianey Vieira 

Vaasconcelos - OAB:11.287

 Desta forma DEFIRO o pedido de impenhorabilidade, posto ser verba 

salarial, e DETERMINO a liberação do valor total bloqueado.Mantenham-se 

os autos conclusos para a efetivação do desbloqueio via sistema 

Bacenjud.Considerando que trata-se de processo em trâmite há mais de 

05 (cinco) anos, e que a parte executada sequer apresentou ao processo 

uma maneira para solucionar seu débito, bem como não ofereceu 

nenhuma proposta para quitação, em evidente afronta ao Principio da 

Cooperação, DETERMINO ainda, a intimação pessoal da parte executada, 

para dentro de 15 (quinze) dias, apresentar propostas para a quitação do 

débito exequendo, sob pena de análise da penhora de verba 

salarial.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 223473 Nr: 31091-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CURVO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ 

ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:8.577/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do petitório da executada de fls. 

942/946, por meio do qual aduz excesso de penhora, indicando como 

quantia devida o montante de R$ 241.254,20 e pugnando pelo desbloqueio 

do valor em excesso.

Em que pese as alegações da executada, o pedido formulado perdeu seu 

objeto, uma vez que este juízo já havia procedido com o comando de 

desbloqueio do valor em excesso às fls. 939/941, mantendo-se o bloqueio 

apenas da quantia de R$ 186.502,49.

Posto isso, determino o cumprimento integral do decisório de fls. 

935/936-verso.

Após a audiência, volvam os autos conclusos para deliberação quanto ao 

levantamento da quantia.

Intime-se Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 378153 Nr: 14235-51.2009.811.0041

 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: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA, FÁBIO ARTHUR DA 

ROCHA CAPILÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO 

GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.

Considerando a impugnação à proposta de honorários apresentada, 

manifeste-se o expert.

Havendo concordância, intime-se a parte para pagamento, caso contrário, 

volvam os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 722289 Nr: 17823-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699

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

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de desbloqueio via 

Renajud formulado pela executada no petitório de fls. 285/289.

Diante da decisão proferida nos autos de fls. 277/278-verso, e pelas 

mesmas razões ali expostas, defiro o pedido da executada, de determino 

a baixa das restrições inseridas via Renajud de fls. 234/234-verso.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 715262 Nr: 8242-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO GONÇALO CORREA DE ALMEIDA, ANNA 

PAULA OLIVEIRA CORREA DE ALMEIDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

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

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

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 1203/1206.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813255 Nr: 19732-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE DO VALE BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando que a executada efetuou o pagamento do valor 

remanescente e diante da concordância da exequente, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 653.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 9493-17.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA NASCIMENTO, DALTIVA 

BENEDITO CERQUEIRA, MARIA JEORGINA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA CLAUDIA GOMES DA 

ROSA - OAB:4422/MT, IONE ROSÁLIA GOMES DA ROSA - OAB:5623, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, THIAGO SOUZA 

BORGES - OAB:9035 MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executada, sobre a 

quantia de R$ 40.205,64 em face MARIA LUIZA NASCIMENTO e R$ 

38.597,15 em face de DALTIVA GONÇALVES SANTOS 

CERQUEIRA.Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso 

em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema 

Bacenjud.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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752392 Nr: 4226-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOMES - 

OAB:13473-B, GONÇALO DE SOUZA SILVA - OAB:OAB/MT 19.148, 

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781, RAIAN 

TEODORO LIMA - OAB:MT/17.888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via 

Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de eículos 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 o 

executado foi citado por hora certa, encaminhe-se a Secretaria a 

correspondência prevista no artigo 254 do CPC.Transcorrido in albis o 

prazo da citação sem a parte requerida se manifestar, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA 

ESDATUAL desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador 

especial da parte requerida, com fulcro no artigo 72, inciso II, do 

CPC.INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para 

que, no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.Após, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1177474 Nr: 42988-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS, MARIA 

SEBASTIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B

 Intime-se o exequente para que apresente o endereço onde se encontra 

o bem. 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. Compete o exequente 

a habilitação do crédito perante a liquidação da seguradora. Indefiro o 

pedido de inclusão da empresa IRB BRASIL RESEGUROS S/A, uma vez 

que não figurou na fase cognitiva e a parte exequente não colacionou 

documentos hábeis a demonstrar sua pretensão. Certifique a secretaria o 

decurso de prazo para executada manifestar-se acerca da penhora 

BACENJUD de fls. 41/42 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460815 Nr: 30007-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DUARTE BARBOSA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS KLEIN, BRAIMEX COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA ROGERIA SOUZA 

CANDIDO CARGNELUTTI - OAB:15949, RONALDO PAULOFF - OAB:SP 

196.738

 Diante de todo o exposto, restando infrutíferos os bloqueios deferidos 

anteriormente, bem como pelo fato do exequente ter demonstrato a 

qualidade do executado como único sócio/administrador em empresa 

individual, DEFIRO o pedido para determinar a penhora sobre o pró-labore 

mensal do executado na empresa ARMADA INTEGRADORA EIRELI, com 

endereço indicado às fls. 825, no percentual de 30% (trinta por cento), 

mês a mês, nomeando depositário o representante legal da executada, 

para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de 

administração e mensalmente o demonstrativo de receita. Intime-o acerca 

da penhora e do compromisso de depositar o valor correspondente ao 

percentual do faturamento mensal, em conta judicial, devendo em seguida 

apresentar nos autos o demonstrativo da contabilidade da empresa, sendo 

que a regularidade de tal procedimento ficará sujeita à fiscalização do 

exequente, até a satisfação integral do débito, advertindo-o das 

cominações legais em caso de descumprimento do encargo.Expeça-se a 

competente carta precatória.Procedida à penhora, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044080-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE ALVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044080-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA EUNICE ALVES DE SOUSA SILVA REQUERIDO: PREFEITURA DE 

CUIABA 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 
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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 em 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952/B (ADVOGADO(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA OAB - MT0013938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027594-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL RÉU: CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA COM REQUERIMENTO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por JOELSON DE CAMPOS MACIEL contra CESIO SILVA 

LEMOS, SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E 

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, faz-se 

necessário um pequeno histórico para melhor compreensão dos fatos: No 

decisório de id. 14993762 foi deferido parcialmente a antecipação de tutela 

para determinar que as requeridas procedam com o depósito judicial do 

valor pago pela aquisição do veículo. Irresignados, os demandados 

interpuseram recursos de agravo de instrumento, nos quais foram 

indeferidos a tutela antecipada recursal almejada. A requerida JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, de 

pronto, comunicou o cumprimento de sua quota parte da liminar, por outro 

lado, os demandados CESIO SILVA LEMOS e SAGA LONDON COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA só fizeram após o arbitramento 

de multa na decisão de id.15703308. Em virtude do pedido prematuro de 

levantamento dos valores depositados judicialmente (id. 16118908), foi 

deferido o pleito subsidiário do demandante para ampliar a tutela 

antecipada deferida anteriormente nos autos, a fim de determinar que as 

requeridas forneçam veículo reserva ao autor, com as mesmas 

características do qual foi adquirido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa (id. 16598014). Insatisfeitos com a decisão de id. 16598014, 

a SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e 

a JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA interpuseram recursos de agravo de instrumento (nº 

1014691-92.2018.8.11.0000 e nº 1014820-97.2018.8.11.0000). O 

requerente através do petitório ID. 16876683 informa que a parte 

requerida, apesar de devidamente intimada para cumprimento da decisão 

de ID. 16598014, não procedeu com o cumprimento da tutela deferida, uma 

vez que até a presente data os demandados não forneceram o veículo 

reserva ao autor conforme determinado por este juízo, requerendo assim 

que seja fixada multa diária em caso de novo descumprimento É o 

relatório. Decido. Consoante acima narrado, inobstante a intimação quanto 

a determinação para fornecimento de veículo reserva ao autor, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a parte demandada se manteve inerte quanto ao seu 

cumprimento, de forma a desdenhar do judiciário. Vale ressaltar-se que, 

embora o decisório de id. 16598014 tenha sido combatido por meio de 

Agravo de Instrumento, tem-se não haver óbice ao imediato cumprimento, 

considerando que o referido recurso não possui efeito suspensivo 

automático, dependendo da concessão pontual desse efeito pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, conforme estabelecido no artigo 1.019, I do Código de 

Processo Civil. Como cediço, a fixação de multa diária para o caso de 

descumprimento de decisão judicial não possui caráter punitivo, sendo “um 

meio processual de coerção indireta voltado a dar efetividade às ordens 

do juiz”[1]. Neste sentido temos decisões do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE DECISÕES 

JUDICIAIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 

282 E 356/STF. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. É cabível a aplicação 

de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões 

judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o 

quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância 

excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se 

verifica na hipótese. Dessa forma, a pretendida revisão da importância 

fixada a título de astreintes esbarraria na Súmula 7 desta Corte, por 

demandar o vedado revolvimento de matéria fática. (...) 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 27.036/GO, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/06/2012). 

(Grifei). ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – REVISÃO – VALOR EXCESSIVO OU 

IRRISÓRIO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 

ser cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o 

cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de 

obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A 

do CPC. 4. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar 

o valor da multa por descumprimento de ordem judicial apenas nos casos 

em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou 

exagerado, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AgRg no REsp 1087647/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009). (Grifei). No 

mesmo sentido, também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - NÃO 

EVIDENCIANDO O CARÁTER IRREVERSÍVEL DA DECISÃO – 

MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR 

RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo 

com o art. 300 do CPC/15, 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. Da análise dos elementos 

probatórios disponíveis nos autos, não há nenhuma justificativa que 

enseje a reforma da decisão que deferiu a liminar em favor da agravada. 

O arbitramento de multa diária é perfeitamente possível, nos termos do art. 

537 do CPC; decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o 

efetivo cumprimento da determinação judicial. O valor da astreintes não 

pode ser irrisório, devendo ser fixado num valor tal que possa gerar no 

íntimo do devedor o temor do descumprimento. (CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

1001957-80.2016.8.11.0000 Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

24/04/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 CPC – 

ABSTENÇÃO DE CORTE DE ÁRVORES NO IMÓVEL SUB JUDICE – MULTA 

PECUNIÁRIA – MEDIDA ASSECURATÓRIA PREVISTA NO ART. 537 DO CPC 

– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E NÃO 

SURPRESA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300, do aludido Diploma 

Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das tutelas 

provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

abstenção do corte de árvore foi determinada pelo Juízo singular por 

cautela, a fim de se preservar o imóvel, cuja posse ainda pende de 

solução na demanda possessória originária, conforme previsão contida no 

artigo 297 do Código de Processo Civil. A despeito da multa pecuniária 

diária em caso de descumprimento, insta salientar que o artigo 537 do 

Código de Processo Civil/15 permite que o Magistrado determine medidas 

assecuratórias que considerar mais adequada para garantir o efetivo 

cumprimento da decisão.Constatado que as partes foram devidamente 
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intimadas acerca da decisão que deferiu o pedido de constatação 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, não há que se falar 

em ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa. (AI 

141221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) É de se ressaltar que a astreinte se 

encontra prevista nos artigos 297, 536, §1º, e 537 do CPC/15, tendo por 

escopo agir como um meio de coerção indireta, a fim de propiciar a 

efetividade das ordens de fazer ou de não fazer impostas pelo poder 

jurisdicional. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o 

auxílio de força policial. [...] Art. 537. A multa independe de requerimento 

da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela 

provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o 

obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou 

justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao 

exequente. § 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento 

provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do 

valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A 

multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da 

decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver 

cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer 

de natureza não obrigacional. Assim sendo, diante da informação do 

descumprimento da ordem judicial, DETERMINO a intimação dos requeridos 

para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneçam carro reserva 

ao autor, conforme determinado ao ID. 16598014, sob pena de aplicação 

de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de 

descumprimento. Ficam advertidos ainda os demandados que caso haja 

novo descumprimento, os responsáveis serão processados criminalmente 

por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal). Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 003//207/Dcm/ECC e a 

proximidade do recesso forense 2018/2019, DETERMINO que o 

cumprimento da presente decisão seja procedida em regime de plantão 

judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica: arts. 461, 

CPC e 84, CDC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 105.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044277-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044277-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE PAES DE ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais, proposta por JOSÉ PAES DE ALMEIDA em face de 

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o requerente que é cliente da 

requerida através da matrícula de nº 77745-5. Aduz que possui uma dívida 

referente ao inadimplemento das faturas, uma vez que está sendo 

imputado desde o mês de Maio/2018 um consumo residencial e outro 

comercial, bem como, consequentemente o faturamento de esgoto tanto 

residencial como comercial. Explana que diante do narrado está sem o 

fornecimento do serviço desde 26 de Novembro de 2018. Por tais motivos 

pugna em sede de antecipação de tutela pela determinação de que a 

demandada mantenha/restabeleça o fornecimento de água em sua 

residência. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado trata-se de Ação Revisional Contratual com 

Consignação em Pagamento c/c Danos Morais, proposta por JOSÉ PAES 

DE ALMEIDA em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO, ambos devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da 

tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, 

forçoso reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo 

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. In casu, o autor narra que restou 

inadimplente perante a concessionária requerida, em virtude de lhe ter sido 

enviado faturas com cobranças exorbitantes entre os meses de maio a 

dezembro do presente ano, haja vista estarem em um valor acima de sua 

média de consumo mensal. Neste sentido, foram colacionadas aos autos 

Faturas enviadas pela ré (ID 17153179 a 17153181), estas do período de 

Fevereiro de 2017 a Novembro de 2018, por meio das quais é possível 

aferir a discrepância entre os valores cobrados nas faturas em discussão 

no presente feito com as faturas anteriores. Ademais, em consulta ao site 

da requerida (anexo), observa-se ainda que a demandante esta 

inadimplente perante a demandada somente com as faturas objeto do 

pleito. Sendo assim, em sede de cognição sumária, restou verificada a 

probabilidade de direito. Outrossim, a demonstração do perigo de dano, 

reside no fato de a água ser um bem essencial a vida do ser humano. 

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Sobre a matéria, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – SUSPENSÃO 

DO CONSUMO - ACORDO JUNTO AO PROCON DESCUMPRIDO - 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL 
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CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DEPROVIDO.Tratando-se o fornecimento de água um serviço público 

essencial, o seu oferecimento deve ser adequado, eficiente e contínuo, só 

podendo ser interrompido de maneira excepcional e com aviso prévio. A 

interrupção do abastecimento de água, sem justo motivo, representa uma 

ofensa excepcional e anormal à personalidade, ensejadora do dano moral. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAB CUIABÁ – DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – SERVIÇO ESSENCIAL DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de serviço essencial de 

fornecimento de água, tendo em vista a demonstração da plausibilidade do 

direito alegado pelos Agravantes, bem como o evidente risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação para estes e sua família, caso 

continuasse sendo mantido o defeito no fornecimento do serviço, entendo 

que a decisão de piso deve ser revista.O fornecimento de água é serviço 

essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua 

necessidade para a própria garantia da dignidade da pessoa humana.Sob 

esse prisma, o conjunto probatório trazido pela parte agravante é 

suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir o 

agravado a liberar o crédito que a agravante alega ter direito, sem que se 

saiba, se há alguma pendência ou irregularidade. A determinação de 

restabelecimento do fornecimento de água se mostra necessária, até 

porque não é possível exigir da parte juridicamente hipossuficiente 

comprovar in limine litis fato negativo. Por outro lado patente perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que há 

indicativos do não abastecimento de água na residência dos agravantes. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017). Quanto 

ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de água no imóvel de Matrícula 77745-5, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, bem como se abstenha de efetuar novo corte em 

virtude dos débitos discutidos na presente demanda.. Fica condicionada a 

MANUTENÇÃO da medida ao depósito judicial do valor que o autor reputa 

ser devido nas faturas com vencimento entre 01/06/2018 à 01/12/2018, 

com base em sua média de consumo real. Desde já AUTORIZO o depósito 

judicial das faturas vincendas que forem cobrados valores acima de sua 

média. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a 

inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o 25/03/2019 às 10h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Intime-se pessoalmente o representante da 

Defensoria Pública. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 003//207/Dcm/ECC e da proximidade 

do recesso forense 2018/2019, DETERMINO que o cumprimento da 

presente decisão seja procedida em regime de plantão judiciário, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

18/12/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1039727-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDA CARDOSO DO ESPIRITO SANTO PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARES ELIZA ARAUJO OAB - MT21523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

MARIA INES ROBERTA DE CARVALHO (REQUERIDO)

BERTHIER DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039727-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RINALDA CARDOSO DO ESPIRITO SANTO PARENTE 

REQUERIDO: BERTHIER DE CARVALHO FILHO, MARIA INES ROBERTA DE 

CARVALHO, REGINA MARIA DE CARVALHO Visto. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 319 do NCPC, 

precisamente os incisos II (endereço eletrônico do réu), VI (provas que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados) e VII (seu interesse 

ou não pela realização de audiência de conciliação ou mediação), sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de dezembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038571-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARCHIORI NETO OAB - SP345824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIELO SERVICOS DE VENDAS DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

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”.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042925-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS OAB - SP325825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WILSON JOSE DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042925-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA REQUERIDO: 

GB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Intime-se o 

advogado responsável pela distribuição desta missiva, para que proceda 

a juntada da petição inicial, a qual, embora mencionada, restou ausente. 

Desde já, designo o dia __/__/____, às __:__, para a realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado da parte que 

arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao 

juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência às 

partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026326-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA FARIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Rebeca Farias Lopes em desfavor de IUNI UNIC 

Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do curso de medicina, sendo 

beneficiária do FIES, com cobertura de 99,23%, sendo responsável pelo 

pagamento de 0,63% da mensalidade, desde 2016 e como de costume, 

realiza os aditamentos semestralmente. Narra que a ré, em março/2018, 

enviou para a autora três boletos de R$ 9.063,20 cada, o qual totaliza R$ 

27.189,60, o que considera abusivo, pois segundo o aditamento 1/2018, o 

valor devido é de R$ 52,40 mensalmente. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a promover a suspensão de 

qualquer cobrança além daquela relativa a 0,63% do Fies, ou seja, R$ 

52,40, especialmente a de R$ 27.189,60; se abster de incluir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora de 

efetuar a rematrícula, aditamento do Fies, utilizar o portal do acadêmico e 

demais serviços disponíveis, sob pena de multa. A análise do pedido de 

urgência foi postergada para aguardar a defesa (Id. 14843585). A 

requerida apresenta contestação (Id. 16023638). 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. 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 a existência de contrato firmado entre a requerente e o FNDE 

para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), do curso 

de graduação (ID 16023991), e desde então os aditamentos, com 

cobertura de 99,23%, vêm sendo efetuados pela parte autora (Id. 

14762926), bem como o pagamento restante de R$ 55,20, R$ 55,28, etc., 

mas em março/2018 a ré efetua três cobranças de R$ 9.063,20 cada, 

descrito como “serviços educacionais fies” (Id. 14762908), o que, neste 

juízo de cognição sumária, se mostra contrário a contratação realizada 

pela parte autora, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por 

outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora poderá ser 

impedida de prosseguir com o curso, e ainda sofrer as consequências da 

suposta inadimplência. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança excedente ao previsto no contrato/financiamento (99,23%), 

especialmente a de R$ 27.189,60, devendo a autora a arcar somente com 

o percentual restante; se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação da ré, no 

prazo de quinze dias. E, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1]Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

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

Processo Número: 1031531-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA SILVA PORTOCARRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT0011583A (ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1031531-54.2018.8.11.0041 Visto. Intime-se a requerente 

para que traga aos autos cópia de documento pessoal, para identificação 

de sua filiação, no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020513-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pagamento 

da condenação (Id. 16522370), requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024530-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA NUNES PEREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre o pagamento 

da condenação (Id. 16890330), requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043539-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO, 

em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto ao requerido, entretanto, assevera 

que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de Id. 

17042412, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

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] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 311,55. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. 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”. (Negritei). 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 à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 25/03/2019, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 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), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, 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, se necessário, pelo plantão, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015845-22.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIVA SARTORI (AUTOR(A))

ERLANE MARIA DOUTOR SANTIAGO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448381 Nr: 21925-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F C S, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER DARLAN EUZEBIO GODOI, CENTRO 

ODONTOLOGICO DO POVO

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

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

OAB:6.848-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B/MT

 Tendo em vista que estes autos foram retirados em carga rápida para 

fotocópia e até o presente momento não foram devolvidos, contrariando, 

assim, o art. 107, § 3º do CPC, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

em cumprimento ao capítulo 2, seção 10, art. 431, da CNGC, remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa, a fim de intimar a advogada 

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA a devolver neste Juízo, no prazo 

de 3 dias, o processo epigrafado, sob pena de busca e apreensão, bem 

como, da aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878877 Nr: 16061-39.2014.811.0041

 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: MICHELLY DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 Tendo em vista o conteúdo do Malote Digital juntado ao processo, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos guia/ficha de 

compensação com número válido de conta judicial, para vinculação do(s) 

valor(es) depositado(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142864 Nr: 28634-41.2016.811.0041

 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: OCTAVIO ALBERTO DE SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA, UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - 

OAB:24.308/BA

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334875 Nr: 5765-65.2008.811.0041

 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: MARCEL MARQUES PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVATO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA MIRANDA 

ROCHA - OAB:8600, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081166 Nr: 2100-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898065 Nr: 28358-78.2014.811.0041

 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: FABIANE APARECIDA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

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

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

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880823 Nr: 17310-25.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Siqueira 

Castro - OAB:15.103-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 quanto ao 

pedido de extinção da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720907 Nr: 16376-72.2011.811.0041

 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: MAURÍCIO SAMPAIO, FRANCISCO CARLOS FERRES, 

JOÃO BONFIM BARROSO, MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GIANELLA, JAQUELINE JEANNE 

LOUISETTE GIANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido da Silva Dinamarco - 

OAB:SP-102.090, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - OAB:91.537-SP, 

pedro da silva dinamarco - OAB:126256/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1011198 Nr: 28091-72.2015.811.0041

 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: MVVDA, JOAO BATISTA AQUINO DE ALMEIDA, 

WALKIRIA FERNANDA VIANA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045706 Nr: 44251-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA UMBELINA MORAES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142612 Nr: 28553-92.2016.811.0041

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784784 Nr: 38604-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, nesta data, após consulta ao sistema de Depósitos Judicias, 

constatei que o valor que deveria ter sido vinculado a este processo, foi 

vinculado ao apenso de n.º 38605-89.2012.811.0041, conforme se 

constata na guia às fls. 291/292, não havendo qualquer valor vinculado 

aos autos do processo em epígrafe. Em vista disso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte requerida para apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028996 Nr: 36287-31.2015.811.0041

 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: DORAMI ALVES DE ROMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078056 Nr: 240-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER OLIVEIRA

 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

 Código - 1078056

Vistos,

 ARQUIVE-SE como já determinado a fl.151.

Cumpra-se.
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 Cuiabá-MT. 06 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864092 Nr: 4894-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEFERSON PEREIRA COIMBRA, GELSON 

FERREIRA COIMBRA, EDNA PEREIRA DE SOUZA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:9.107-O-MT

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

OAB:12.903/MT

 Código-864092

Manifeste-se o advogado credor da sucumbência devida, sobre o 

pagamento voluntario da obrigação pela seguradora as fl.219, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 06 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082026 Nr: 2533-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIRIANE ALVES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código 1082026

 Visto.

 A seguradora efetua o pagamento voluntário através do depósito de fl. 

142, realizado em 29.01.2018, no valor de R$ 6.775,74.

 A parte credora requer o levantamento do depósito, contudo, afirma que o 

pagamento não foi integral, requerendo o prosseguimento do feito para o 

recebimento do valor remanescente.

 Primeiramente cumpre anotar que a seguradora depositou o valor integral 

do seu débito, estando incorreto o cálculo da parte autora, nos termos da 

planilha anexa, cujo valor da condenação de R$ 4.218,75 foi atualizado até 

a data do depósito (29.01.18), nos termos da sentença, qual seja: 

correção monetária a partir do evento danoso (31.12.2015), pelo índice 

INPC, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (10.12.2016), 

data do AR de citação (fl. 38), pelo que indefiro o prosseguimento do feito. 

Observa-se que no cálculo do credor a sucumbência foi apurada no 

percentual de 20%, em desacordo com a sentença que determinou 15%, o 

que ensejou a diferença reclamada.

 Havendo a satisfação da obrigação, determino o arquivamento do 

processo, com o pagamento das custas e baixas devidas.

 Expeça-se o alvará em favor da parte autora

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 951680 Nr: 746-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELA PATRICIA TIBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:OAB/MT 13594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reconvenção promovida por Grasiela 

Patrícia Tibaldi em desfavor de José Carlos de Almeida, para determinar 

que este promova o ressarcimento do valor gasto com a edificação no 

imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.Em razão de verificar 

que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno a reconvinte 

e o reconvindo ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º e artigo 86, Código de Processo Civil. Contudo, considerando que 

a reconvinte é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.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.: 1095939 Nr: 8797-97.2016.811.0041

 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: JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ITAU UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código - 1095939

Visto.

Antes de homologar o acordo de fls.106/106-v. Intime-se a parte autora 

para se manifestar a cerca do prosseguimento do feito em relação à IVAN 

CARLOS DE OLIVEIRA, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051690 Nr: 47269-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYMON COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:7297, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico Com Devolução de Quantia Paga c/c Pedido de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais Com Pedido de Tutela 

Antecipada promovida por Marcos Pereira Rodrigues em desfavor de 

Daymon Comércio de Veículos Ltda. – ME.Condeno o autor ao pagamento 

das custas 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 o 

autor é beneficiário da justiça gratuita, ficará isento do 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 198 de 624



 Cod. Proc.: 1085721 Nr: 4141-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA EDMEIRE DA SILVA ARAUJO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Código 1085721

Vistos.

Defiro o pedido de fl.120. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor incontroverso depositado nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 120), proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391025 Nr: 26829-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA 

BARBOSA PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA BARRETO HIDALGO - 

OAB:12897

 Código 391025

Visto.

HOMOLOGO o aditivo ao acordo celebrado entre as partes dos autos, 

418471 apenso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 

termos do artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Após arquive-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059027 Nr: 50518-63.2015.811.0041

 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: MARICILDA BRANDÃO DE ASSUMPÇÃO SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

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

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

 Código 1059027Visto.Maricilda Brandão de Assumpção Silva, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada em 

desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, igualmente 

qualificada, alegando que é usuária de plano de saúde junto à requerida, 

por meio de contrato celebrado entre esta e a ASPAER, desde 2002, e no 

mês de setembro do corrente ano recebeu uma notificação, na qual a 

requerida comunica a rescisão unilateral do contrato a partir do final desse 

mês, sob argumento de que o referido plano conta apenas com três 

clientes.Assevera que desde a adesão utilizou pouco o plano, contudo, a 

partir de 2013 passou a ser acometida por fortes dores nas costas e 

abdômen, procurando diversas vezes os prontos atendimentos, consultas 

e exames e no mês de agosto deste ano foi constatada isquemia intestinal, 

razão pela qual precisou realizar cirurgia de emergência e a requerida, 

valendo-se dos problemas de saúde da requerente, tenta forçar um novo 

contrato em condições de considerável desvantagem, já que teria que 

desembolsar a quantia de R$ 952,68 (novecentos e cinquenta e dois reais 

e sessenta e oito centavos), mais acréscimos, situação que ofende aos 

princípios da função social e boa-fé contratual. Requer a antecipação da 

tutela para continuar a prestação do serviço em todos os seus termos, 

com emissão mensal de fatura para pagamento. No mérito, pugna pela 

confirmação da tutela antecipada e seja declarada a nulidade da cláusula 

que prevê a possibilidade de rescisão contratual imotivada, por ser 

abusiva e violar regras inseridas no CDC e o princípio da dignidade da 

pessoa humana ou a sua inclusão no contrato vigente entre a Aspaer e a 

requerida com a mesma cob

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823755 Nr: 29834-88.2013.811.0041

 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: HELIODORIO SANTOS NERY

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB: 9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

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

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

HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 Código - 823755

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.498. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, autorizo o desentranhamento dos documentos 

juntados pela requerida, mediante copia conforme pedido as fl.496. Após 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843343 Nr: 47269-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILIA RIBEIRO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO LIMA - 

OAB:63.440

 Código - 843343

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.213/214. Expeça-se alvará em favor da exequente, 

para levantamento do valor depositado as fls.127/128 e fls.193/194.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1068028 Nr: 54550-14.2015.811.0041

 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: ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A

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

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Específica 

c/c Danos Morais e Materiais promovida por Andressa Cristina Botássio 

em desfavor de CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 

do Brasil, para confirmar a tutela antecipada (fls. 126/127), que determinou 

que a requerida custeasse/autorizasse o medicamento REMICADE 100mg, 

2 frascos, e soro fisiológico 0.9, 250ml, infundir via endovenosa, em 2 

horas (se possível, usar bomba de infusão), sinais vitais antes, durante e 

após a infusão, liberar após a infusão, se não houver intercorrências (de 

acordo com a receita e orientação do médico). Condeno a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Considerando que cada litigante foi em 

parte vencedor e vencido, condeno a parte autora ao pagamento de 30% 

(trinta por cento) e a requerida 70% (setenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze 

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

2º c/c artigo 86 do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081759 Nr: 2401-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 51, solicite-se informações ao Setor de Protocolo 

Geral para esclarecer se o protocolo da petição de fl. 457 dos autos 

apenso, foi realizado por este setor, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035170 Nr: 39168-78.2015.811.0041

 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: NEWMAN ROBERTO NUNES DA CONCEIÇÃO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VANESSA POLON - 

OAB:19.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:OAB/MT 18781, RAFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14516

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados os 

pedidos formulados na Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais 

c/c Repetição de Indébito promovida por Newman Roberto Nunes da 

Conceição em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico para condenar esta ao pagamento de danos materiais no valor de 

R$ 48.493,68 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e 

sessenta e oito centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de 

1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (art. 405 do CC). Considerando que cada litigante foi em 

parte vencedor e vencido, condeno a parte autora ao pagamento de 30% 

(trinta por cento) e a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2º e 8º c/c 

artigo 86, todos do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará 

suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 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.

 Cuiabá, 13 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164394 Nr: 37715-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/o, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 Código - 1164394

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.257. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418471 Nr: 5294-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA 

BARBOSA PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 
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- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Código 418471

Visto.

HOMOLOGO o aditivo ao acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Após arquive-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156720 Nr: 34579-09.2016.811.0041

 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: MARIA PEREIRA DAS NEVES, VANEIDE NEVES 

CORDEIRO

 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:8506-A

 Código - 1156720

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.137/138. Proceda o levantamento dos valores 

depositado a titulo de honorários periciais, em favor da executada, tendo 

em vista a não realização da pericia medica. Após arquive-se, com as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 276868 Nr: 4879-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOAVISTA INTERATLÂNTICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER FABIANO DA SILVA 

CUNHA - OAB:20440/E, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Código - 276868

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.176. Expeçam-se alvarás em favor da exequente, 

para levantamento do valor bloqueado as fls.157/172. Nos moldes 

solicitado pela credora, observando que os valores sofreram atualização.

 Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO a execução, 

nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Expedido os alvarás, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades 

de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 13 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 273975 Nr: 4112-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Código - 273975

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor do executado no valor contido nos autos, 

conforme determinado as fl.176, após ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160033 Nr: 35949-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINICIUS DOS ANJOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código - 1160033

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.163/164. Expeça-se alvará em favor do exequente 

no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172877 Nr: 41247-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ANDREA MARTINS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código - 1172877

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.139. Expeça-se alvará em favor do exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036186 Nr: 39678-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANO DE 

SAUDE LTDA, MAURICIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES DA 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais e Morais 

promovida por MM – Consultoria e Assessoria Em Plano de Saúde Ltda. em 
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desfavor de Banco PSA Finance Brasil S/A, para manter a antecipação da 

tutela que determinou que a requerida promovesse a baixa do gravame de 

alienação fiduciária do automóvel Citroen/C3, Aircross Exclusive 

Atacama.Condeno a requerida a ressarcir o autor na quantia de R$ 

1.518,06 (mil, quinhentos e dezoito reais e seis centavos), referente ao 

conserto do veículo, conforme orçamento apresentado, que deverá ser 

atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação.Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, condeno a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) e o 

requerido 70% (setenta por cento) 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 c/c artigo 86, do Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABÓIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795877 Nr: 2220-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO NUNES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS 

NAÇÕES, SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13.782-B, LINEIA 

FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, IVAN COSTA DOS REIS - OAB:12728

 Código - 795877

Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pagamento de fls.230/232.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446691 Nr: 20941-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA COSTA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Código - 446691

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.84. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

levantamento do valor depositado nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 14 de dezembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370085 Nr: 6574-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOACY ARRUDA MARTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 285/287), assim, proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte Executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito de fls. 286, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

No mais, verifica-se que a sentença de fls. 175/178 possui parte líquida e 

outra ilíquida, sendo que a parte ilíquida determinou que a executada 

pagasse o valor dos rodízios, sendo que o valor será apurados em 

liquidação de sentença. Proceda-se a abertura de novo volume.

Assim com base no art. 509, § 1º, NCPC , intime-se o exequente para 

proceder ao pedido de cumprimento de sentença da parte ilíquida, 

autuando em autos apartados. Após volte-me conclusos para 

deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117399 Nr: 6400-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:11.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO JOSE 

MELATTI, para devolução dos autos nº 6400-22.2003.811.0041, Protocolo 

117399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039100-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Conforme documento apresentado pela parte autora, verifica-se 

que ela não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o 

valor da causa não é alto e ela é advogada atuante nesta capital, 

conforme diversas publicações em seu nome via Dje. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não 

cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, 

sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. 

Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - 

Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo 

juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de 

afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é 

injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
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aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da parte 

autora de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043539-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO, 

em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto ao requerido, entretanto, assevera 

que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em 

decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de 

antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de Id. 

17042412, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

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] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 311,55. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. 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”. (Negritei). 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 à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 25/03/2019, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 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), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, 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, se necessário, pelo plantão, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019613-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019613-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 10/04/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 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, inépcia da 

inicial devido aos fatos não decorrerem logicamente a conclusão dos 

fatos, 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, 

impossibilidade de condenação em danos morais, 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 10/04/2018, mas os 

documentos juntados atestam a data de 12/10/2017. Entretanto, embora 

constatado o equívoco, tem-se que caracteriza mero erro material do 

subscritor da peça, pelo que passo a considerar a segunda data, assim 

afasto a preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir, em razão da ausência do 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) 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 
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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 a autora foi vítima de acidente de trânsito em 12/10/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que PRYSCILA PEREIRA DE 

NOVAIS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) 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 indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete 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% (vinte por 
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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, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018527-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018527-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEDERSON DIAS LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. WEDERSON DIAS LEITE, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/04/2018, 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), bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, impossibilidade 

de condenação em danos morais, 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 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, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 15/04/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que WEDERSON DIAS LEITE apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada 

em 25%; do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

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 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 
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lesado, ou seja, 25% de 100%; 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%; 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: a) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual 

a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor 

faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos); c) 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). Totalizando a 

quantia de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). 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 regulamentação própria disposta em lei 

específica, o que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) 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$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos 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 10% (dez 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, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019455-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (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: 1019455-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAR FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO S/A Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

OSMAR FERREIRA CABRAL, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 27/03/2018, 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), bem como o pagamento a titulo de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 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, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de pedido específico 

quanto ao reembolso de despesas médicas, pendência documental do 

requerimento administrativo, bem como a falta de interesse processual 

pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito impugna os 

documentos juntados, alega a impossibilidade de condenação em danos 

morais, 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, 
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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 inépcia da inicial devido à ausência de pedido 

específico quanto ao reembolso de despesas médicas, verifica-se que 

esta ação versa sobre a cobrança do seguro obrigatório por invalidez 

permanente, pelo que não há que se falar em reembolso por despesas 

médicas, sendo superada esta preliminar. 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) 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. 

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 27/03/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que OSMAR FERREIRA CABRAL, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; 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. Em manifestação ao laudo pericial a 

parte ré postula pela complementação deste, aduzindo que há ausência de 

nexo entre a lesão na estrutura crânio facial e o sinistro, assim como 

divergência entre a conclusão do perito e a lesão apontada nas 

documentações médicas quanto ao membro inferior direito. Contudo, não 

há como prosperar tal pedido, vez que em análise aos documentos 

médicos juntados constatasse a improcedência de tais alegações, 

restando evidente a lesão na perna, que corresponde ao membro inferior 

direito, assim como lesão na cabeça, conforme ID 13983163 – Pág. 30, as 

quais são passíveis de gradação. Sendo assim, o acatamento do pedido 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído, vez que ausente indicação autentica de erro ou equívoco acerca 

da análise pericial. Nesse sentido: “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) Sendo assim, 

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 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%; 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: a) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos); b) 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 50% desse valor, ou seja, R$ 
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1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); c) 

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). 

Totalizando a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). 

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 regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) 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 indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento 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 10% (dez 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, 17 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020682-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020682-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO SOARES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO SOARES PEREIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 23/05/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

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 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 impugna os 

documentos juntados, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e 

a lesão, inexistência de prova da invalidez, impossibilidade de condenação 

em danos morais, 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 da parte ré 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. 
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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, em razão da ausência do 

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) 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 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. 

A parte ré alega ainda 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 23/05/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ANTONIO SOARES PEREIRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido a 

complementação deste, aduzindo que o documento médico acostado faz 

menção ao hálux e não ao membro como um todo, entendo desnecessário 

tal pedido, vez que em análise ao documento constatasse a improcedência 

de tal alegação. Sendo assim, o acatamento do pedido apenas protelaria o 

deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente instruído, vez que 

ausente indicação autentica de erro ou equívoco acerca da análise 

pericial. Nesse sentido: “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) Sendo assim, 

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 
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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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) 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 indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete 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% (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, 17 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037777-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA RIBEIRO DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANI DE CASTRO GOMES OAB - MT21514/O (ADVOGADO(A))

JARY GOMES FILHO OAB - 366.366.907-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL RENY GONCALVES DA SILVA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1027777-66.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Pedido de 

retificação promovido por Maura Ribeiro de Castro Gomes, onde a parte 

autora foi intimada a apresentar documentos que comprovassem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Contudo, mesmo regularmente intimada, a parte autora 
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deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certificado (Id. 16999587). O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para emendar a inicial, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser 

extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto 

processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem honorários 

advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019182-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019182-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FRANCISCO ROMAO DOS 

SANTOS MORAIS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

11/01/2016, 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), bem 

como o pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil 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, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem 

como a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a impossibilidade de condenação em danos 

morais, insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de 

prova da invalidez, ineficácia de auxílio doença como meio de prova, 

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) 

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) 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 11/01/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO ROMAO DOS 

SANTOS MORAIS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda 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, 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 
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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 da mão esquerda, 

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 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 regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) 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 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% (quinze 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, 

18 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008726-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS (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)

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: 1008726-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 05/09/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

mensurado pela perícia médica, bem como o pagamento a titulo de danos 
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morais, no valor não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil 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 provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, improcedência do pedido de indenização de danos morais em 

razão do pagamento administrativo realizado, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, 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 

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) 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 05/09/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; 

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. Em manifestação ao laudo pericial a 

parte autora se opôs a este, alegando que o grau apurado quanto às 

lesões é errôneo por estar o autor ainda sentindo dores e dificuldade nos 

movimentos. No entanto, resta descabida tal alegação, vez que é 

inquestionável o valor probante do laudo feito pelos profissionais 

capacitados que atuam na Central de Conciliação, não cabendo ao autor, 

apenas por discordar da conclusão exarada, invalidar o que foi feito. 

Assim, vez que ausente indicação autentica de erro ou equívoco, 

devidamente comprovados, acerca da análise pericial, esta é 

perfeitamente apta a ser usada em sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

(grifado) Assim como: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se 

descabido o pleito de realização perícia médica por médico traumatologista 

e ortopedista, por ausência de motivos a justificar a pretensão. 2. Para a 

designação de novo exame pericial afigura-se imprescindível que a 

matéria não reste suficientemente esclarecida, consoante estabelece o 

art. 480 do CPC, hipótese diversa dos autos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075204487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 

70075204487 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 30/10/2017)(grifado) Sendo assim, 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 da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%; 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: a) 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Totalizando a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). 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 experimentado descontentamento com a necessidade de 

complementação documental requerida pela ré, 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 
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requerente, pelo que não há que se falar em danos morais. O 

entendimento jurisprudencial é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo 

nosso) 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 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 12% (doze 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, 18 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019602-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1019602-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 20/06/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 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, 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, sobre o dano moral, 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 

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 20/06/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé 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, 
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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 pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 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% (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, 18 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020467-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA NUNES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1020467-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDA NUNES RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VALDA NUNES RODRIGUES, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedidos de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 08/03/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 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 
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necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, improcedência do pedido de indenização de danos 

morais, 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, 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, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 08/03/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que VALDA NUNES RODRIGUES apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo 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 ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, 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. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 
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desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 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% (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, 18 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020605-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE MARIA CORREA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ELAINE MARIA CORREA DA SILVA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 15/05/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente 

automobilístico, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, improcedência do pedido de indenização de danos 

morais, 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 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, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 15/05/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ELAINE MARIA CORREA DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do quarto dedo da mão direita 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 
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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 quarto dedo da 

mão direita, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% 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 a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 1.012,50 

(mil doze reais e cinquenta centavos). 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 regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.012,50 (mil doze 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 R$ 700,00 

(setecentos 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, 

18 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019089-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THACIO CRISTIANO FERREIRA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. THACIO CRISTIANO 

FERREIRA RIBEIRO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedidos de Danos Morais em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

19/05/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, bem como o pagamento a titulo de danos morais, no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil 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, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

improcedência do pedido de indenização de danos morais, 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 
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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, 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, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 19/05/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que THACIO CRISTIANO FERREIRA RIBEIRO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura 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 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 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 regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, 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. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) 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 
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a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017509-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1017509-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. GABRIEL 

HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO, 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 28/04/2018, 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 preliminarmente, manifestado acerca 

da audiência de conciliação, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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 impugna os 

documentos juntados, alega a ausência de comprovação do nexo causal 

entre o acidente e a lesão, 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 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 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 
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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 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 28/04/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%; do joelho 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 ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 25%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo: a) 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); b) 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). Totalizando a quantia 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 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) 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 indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete 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% (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, 18 de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022789-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO ACADEMIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022789-11.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de nº 12642320 e determino a expedição de Alvará para 

liberação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) vinculados à conta 

judicial em razão do oferecimento de caução, quantia esta a ser levantada 

por Alírio de Cerqueira (CPF nº 021.855.631-49, Banco Bradesco S/A, 

Agência 3331-6, Conta Corrente nº 17.964-7). Com o levantamento dos 

valores, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação. 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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032403-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LINA DE SANT ANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713/O 

(ADVOGADO(A))

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (RÉU)

 

Impulsiono o feito para proceder a intimação da parte autora para, no 

prazo de cinco dias, firmar o termo de caução expedido nos autos. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015334-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002199-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023890-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017860-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017860-32.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida e a inércia da parte 

autora, dou por encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes 

para apresentarem os memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963944 Nr: 6484-03.2015.811.0041

 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: ANACLETA APARECIDA FLORENTINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.186/193 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019826 Nr: 31830-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA LUIZA 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 
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autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls. 166/169 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983324 Nr: 15540-60.2015.811.0041

 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: ANA CRISTINA 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:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007706 Nr: 26665-25.2015.811.0041

 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: MARILENE SILVA DE SOUZA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-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. 208/213 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

 Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999537 Nr: 23246-94.2015.811.0041

 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: FERNANDA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse 

no feito, uma vez que, por quatro 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.: 983106 Nr: 15425-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FERREIRA TENORIO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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 fls134/139. protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977799 Nr: 12902-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM OESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA ME, 

LUIS GERALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 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):

 Cod. Proc.: 975843 Nr: 12070-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JONAS VIANA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.: 1116279 Nr: 17137-30.2016.811.0041

 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: JUAREZ CAMPOS PEREIRA

 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 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 171/178. protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185880 Nr: 45900-41.2016.811.0041

 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: ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA em face do CAB CUIABÁ S/A- 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 224 de 624



CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, almejando o reestabelecimento do 

fornecimento do fornecimento de água, e no mérito a revisão das faturas 

dos meses de março a dezembro de 2016, bem como demais faturas que 

surgirem no curso dos autos.

Relatei o essencial.

 Fundamento e DECIDO.

O art. 300 do CPC/2015 estabelece a possibilidade de concessão da tutela 

de urgência diante de prova inequívoca capaz de levar à verossimilhança 

da alegação da parte autora e do fundado receio de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Neste caso, a verossimilhança da alegação e o perigo de dano irreparável 

estão devidamente demonstrados pela documentação carreada à inicial.

Já o perigo da demora é justificado na manutenção da cobrança de 

serviço não prestado e na privação da autora na utilização de um bem 

essencial – a água.

Pelo exposto, com fulcro no art. 300 do NCPC, defiro o pedido de tutela 

antecipada, razão que DETERMINO que a requerida RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na residência da autora, sob pena de multa que 

FIXO na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia.

Cite-se em seguida para oferecer resposta no prazo legal, constando do 

mandado as advertências insertas no art. 344 do NCPC.

Cumprida a ordem, encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para o regular 

procedimento da distribuição, nos termos do item 1.7.11 da CNGC.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, em plantão judiciário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982989 Nr: 15381-20.2015.811.0041

 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: GILSON HENRIQUE DE LIMA

 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/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. 234/240 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090990 Nr: 6580-81.2016.811.0041

 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: ALACILDO NASCIMENTO 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para no prazo 

de cinco (05) dias, manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088052 Nr: 5227-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972624 Nr: 10554-63.2015.811.0041

 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: DOUGLAS PEREIRA GONÇALVES DE ARAUJO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 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.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295554 Nr: 6893-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCI MARQUES DE ALMEIDA ME, ERCI MARQUES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MUTUO DOS LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Intimação dos Embargantes para manifestarem-se acerca do pleito de fls. 

14/20, no prazo de 15 ( quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800670 Nr: 7094-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZERY FAUSTINO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Banco para manifestar-se acerca do pleito de fls. 109, no 

prazo de 15 ( quize) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145722 Nr: 29938-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 
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18024, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Intimação da parte Requerida para Contrarrazoar os Embargos de 

Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073788 Nr: 57006-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

acerca do A.R acostado nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163023 Nr: 13386-55.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERIS BRESSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, LUCIANO 

MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321-B, MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDERIS BRESSIANI, Cpf: 

36881163991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Vislumbra-se dos autos que o executado 

foi citado via edital – fls. 120/122 e, em razão do bloqueio ocorrido às fls. 

170 foi inexitosa a tentativa de intimação (fls. 182 e 187), razão pela qual 

procedo à transferência para a Conta de Depósitos Judiciais (extrato em 

anexo).Desta feita, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação dos valores contidos nos ID’s nº 

07201800010202796 e 072018000010202800 ao presente feito.Ademais, 

proceda-se à intimação via edital do executado VALDERIS BRESSANI, pelo 

DJE, haja vista a citação ficta ocorrida nos autos, para manifestar no 

prazo legal. Com o seu decurso, intime-se o exequente para que traga aos 

autos os necessários dados bancários ao levantamento do Alvará 

Judicial.Dê-se vista à Douta Defensoria Pública.Tudo cumprido e, com a 

apresentação dos dados bancários pelo causídico exequente, 

retornem-me os autos conclusos para a expedição do Alvará e demais 

deliberações quanto ao pleito de fls. 139.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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO ACERCA DO BLOQUEIO 

REALIZADO DA SUA CONTA BANCÁRIA.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851456 Nr: 54398-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte Requerida para manifestar-se acerca do pleito de fls. 

123/125, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700203 Nr: 34826-97.2010.811.0041

 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: JOSÉ ROBERTO SENIGALIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Ante o pedido de desarquivamento realizado às folhas 125/130, procedo 

a intimação da parte requerida para, no pazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de seu pedido de desarquivamento, sob pena de 

retorno dos autos à Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12283 Nr: 5177-10.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA HELENA HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 Intimação da parte requerida para manifestar seu interesse no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423895 Nr: 8151-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNHARD KURTZ, JOSÉ AUGUSTO MOTTA GARCIA, 

ADÃO JACOBOWSKI, ELIZABETH KURTZ, BERTRIZ KURTZ, FRIEDEL 

KURTZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:15982, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 Procedo à intimação da parte requerida (Banco do Brasil S.A), para que 

efetue ao pagamento dos honorários do perito judicial, conforme petição 

de fls. 334/339, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764021 Nr: 16641-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, 

CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, LUCIANE CRISTINA LEAL DE 

ALBUQUERQUE

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

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO - OAB:15020-B, 

ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SCHWARZ DE 
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MELLO - OAB:6748/MT

 Nos termos da decisão de fls. 81, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

do cálculo às fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099096 Nr: 10263-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA 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 manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071650 Nr: 56144-63.2015.811.0041

 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: DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Intimação da parte Requerida para Contrarrazoar o Recurso de Apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371614 Nr: 8442-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER SANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, LUIZ FERNANDO DALL`ONDER - OAB:9.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, outrossim, 

eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência 

e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000970-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 1000970-81.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 168.554,06 ESPÉCIE: [MÚTUO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JULIO 

BATISTA DA SILVA - ME; Nome: JULIO BATISTA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou 

com Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento 

do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DECISÃO: 

"Vistos, etc. O Banco exequente pugnou pela realização de bloqueio dos 

ativos financeiros do(s) executado(s), via BACENJUD, conforme se vê do 

ID nº 9837502– planilha contida no ID nº 9837494. Pois bem, É sabido que 

a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC/2015), obtendo, assim primazia em relação aos demais. Assim, 
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não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente. Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil/2015. Verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento sobejou inexitoso. Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Procedo, ainda, à pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 

executado(s), vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016)” grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD. 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)” grifos nossos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO 

PARTICULAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS 

EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO 

CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da 

decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da 

Receita Federal, sob o fundamento de que não há qualquer motivo 

relevante a determinar o afastamento do sigilo das informações dos 

executados. Com efeito, consoante o entendimento do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita Federal é medida 

excepcional e deve ser deferida somente quando a parte exequente 

comprovar que angariou todos os meios possíveis para obtenção de 

informações e localização de bens dos executados."In casu", a parte 

agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens dos 

executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013)” grifos nossos. Consigno que as declarações 

foram regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste 

Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXV). Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem a manifestação da 

parte interessada, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso 

de recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a 

mesma admoestação. No mais, constato que os executados não foram 

localizados e conforme consta nas DRFs o endereço declinado é o 

mesmo, portanto, expeça-se o regular edital de citação do(s) 

executado(s), com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se a 

parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma 

vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo 

único do referido artigo. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos 

do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Empós, com a juntada do A. R, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 

deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 18 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032689-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT0009675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032689-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar fundada no Dec.-Lei 

911/69 ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO em face de SILVANA 

APARECIDA DE LIMA MONGE, ambos qualificados nos autos em 

referência, visando a apreensão do veículo CITROEN C3, Placas 

OBA-6924, conforme descrito na inicial de Id. 15638564, diante de a 

constituição em mora da requerida quanto ao contrato de financiamento 

celebrado com cláusula de alienação fiduciária e, ao final, a procedência 

da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de 

a condenação da ré, em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 8.044,10 e acostou documentos para instruir a peça 

vestibular. A liminar foi deferida na decisão de Id. 15812647, e 

devidamente cumprida conforme auto de busca e apreensão de Id. 

16505821, com citação da requerida na mesma oportunidade. Na petição 

de Id: 16478665 compareceu aos autos a requerida informando a 

purgação da mora, comprovando por meio da juntada do comprovante de 

depósito judicial de Id. 16478675. Desta forma, na decisão de Id. 16709726 

foi determinada a imediata restituição do veículo apreendido, sendo o 

veículo restituído à requerida conforme certidão de Id. 16995085. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, incisos I e II, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual 

visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da 

parte ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Observo que o requerente deu à causa o valor de R$ 

8.044,10. O veículo descrito na inicial foi apreendido em 07 de novembro 

de 2018 (Id. 16505821), e em 12 de novembro de 2018 houve o depósito 

do valor pleiteado pelo Banco (Id. 16478675). Deste modo, diante de a 

purgação da mora, tenho que houve seu reconhecimento quanto à 

procedência do pedido, devendo o feito ser extinto. Isso porque, ao 

consignar nos autos a integralidade do débito pendente, no valor 

anunciado pela autora na peça vestibular, a requerida admitiu como 

verdadeira a existência do débito vencido e não pago à instituição 

financeira. Como consequência, a solução é extinção do processo com 

resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, 

a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM 

GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

– DECRETO-LEI 911/69 – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – 

RECONHECIMNTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto 

no § 2º, do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 

10.931/04, o PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado 

pelo devedor no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal 

PAGAMENTO equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos 

exatos termos do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 

1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza). 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO 

PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - RECURSO PROVIDO. - Na ação de 

busca e apreensão, a purga da mora equivale ao reconhecimento do 

pedido inicial e gera a extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, impondo-se correção 

do dispositivo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA 

MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das 

prestações vencidas ocorre a purga da mora, levando á extinção do 

processo, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento do 

pedido". (Apelação Cível 1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2014, publicação da súmula em 31/01/2014) Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão, com o 

reconhecimento da ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado 

o contrato, competindo ao autor a desoneração do bem e retirada das 

anotações restritivas de crédito. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado. Com efeito, segue ALVARÁ em favor da 

instituição financeira, conforme dados bancários indicados na petição de 

Id. 16673502 (Banco Santander Brasil S/A, Agência: 4665, Conta corrente: 

13000183-5, Titular: MH Flores Advogados Associados, CNPJ: 

04.731.079/0001-81). Após o trânsito em julgado, em não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Dr. 

Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal (Autos 

nº 1032689-47.2018).

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (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: 1034327-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041837-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME (RÉU)

ENEAS ALVES RIBEIRO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

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:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação e intimação da apreensão da 

parte requerida, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031321-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEFFERSON BOA SORTE MACEDO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032654-24.2017.8.11.0041

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:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte 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: 1039403-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (REQUERIDO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora 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: 1020412-96.2018.8.11.0041

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:

KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015421-77.2018.8.11.0041

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:

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (RÉU)

DOMENICO ZAMPIERI (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036768-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030562-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015325-62.2018.8.11.0041

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:

X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES (RÉU)

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

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:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043738-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAAMAN KHOURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038831-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos acerca da devolução da carta 

precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 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: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428744 Nr: 10286-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. TELES RESTAURANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111709 Nr: 2468-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHID SOUZA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/MT, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375783 Nr: 11994-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a 

temporada de vendas judiciais do ano de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943892 Nr: 56805-76.2014.811.0041

 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): WANDERLEI CELINO CREMASCO, VANIA 

MARIA TAVARES CREMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 194/215, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 

OAB/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1358123 Nr: 21012-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ariany Oliveira Falcao Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ESTEVES IGLESIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. - PLANTÃO - 17:23

Ariany Oliveira Falcão Iglesias, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com pedido de Descumprimento de Acordo contra Domingos 

Esteves Iglesias, anunciando que este não teria cumprido Acordo Judicial 

de convivência com o filho R.O.F.I., não devolvendo-o no prazo avençado, 

buscando concessão liminar para proceder imediatamente, devolução do 

infante.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a medida pretendida pela inicial, por várias razões.

Primeiro, na inicial a parte autora anuncia que o prazo para devolução do 

filho seria entre as datas de 27 e 28 de novembro do corrente ano, 

portanto, não cabe agora, postular em plantão a medida.

Deveria ao esgotar o prazo acima citado, ter ingressado com a ação para 

buscar o infante.

Segundo, necessário o processo originário ditado na inicial para aquilatar 

a veracidade dos fatos elencados, entretanto, como a matéria deveria ser 

suscitada antes do plantão, pois a autora teve tempo hábil para tal 

finalidade, inviável avocar o processo no plantão.

Por estar razões, tenho a discordar com a pretensão inicial, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar o acolhimento da medida, devendo a autora ingressar com a 

postulação junto ao Juízo que homologou o acordo.

Diante do exposto, indefiro pedido.

Dê-se Ciência ao representante do Ministério Público.

Após, proceda-se a distribuição da ação, com as formalidades legais, no 

primeiro dia útil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1358122 Nr: 21010-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paolo Legge Simoes Gahiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO LIMA DE ARRUDA - 

OAB:23885 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. - PLANTÃO - 17:11

Paolo Legge Simôes Gahiva, representando V.C.G, ingressou com o 

presente pedido de viagem do infante alegando extravio de documentos, 

que está impossibilitado de viajar.

O parecer Ministerial veio aos autos favorável ao pedido.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a medida pretendida pela inicial, por várias razões.

Primeiro, apesar de estar demonstrada a paternidade, o requerente não 

fez comprovação do extravio de documentos anunciados na inicial e 

quando tal fato teria ocorrido. Sequer fez Boletim de Ocorrência para 

comprovar tal fato.

Segundo, pela documento da compra de passagem acostada nos autos, 

está se efetivou em 15.11.18, portanto, em caso de extravio de 

documento, teve tempo hábil para renovar a documentação da prole para 

viagem.
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Ainda, a inicial apenas o genitor representa a prole, não se tendo a 

certeza da real da vontade da genitora, pois ambos, deveriam postular em 

Juízo, por interesse comum do menor.

Por estar razões, tenho a discordar com o parecer Ministerial e Indeferir o 

pedido de autorização de viagem, como posto na inicial, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro pedido.

Proceda-se a distribuição da ação, com as formalidades legais, no primeiro 

dia útil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782361 Nr: 35997-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782361 Nr: 35997-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON PEREIRA LEITE CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84.314/SP

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826103 Nr: 32057-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE JESUS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LARIELA MIORANZA THOME, para devolução 

dos autos nº 32057-14.2013.811.0041, Protocolo 826103, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131551 Nr: 23665-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta Precatória 

expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789671 Nr: 43689-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA LISBOA MADEIRAS - 

EPP, EDIVALDO DA SILVA LISBOA, MARIA VITORIA MARINHO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065060 Nr: 53224-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULYSSON JOAQUIM SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Ulysson Joaquim Santos 

Cruz, Cpf: 03388767157,

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. Intime-se o Executado consoante art. 513, do CPC, 

via edital, para que efetue o pagamento no valor R$3.636,20 montante 

apontado na planilha fl. 54, em 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10% sobre o valor posto à execução

SENTENÇA: Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 344 ambos do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidado nas mãos do autor o dominio e posse 
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do bem móvel descrito na inicial (fls. 04-08), cuja apreensão de fl. 45, 

torna-se definitiva, facutando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do 

artigo 2° do Decreto-Lei acima citado. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, inciso I a IV, do Código 

de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimentos para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de março de 2017, 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24539 Nr: 7548-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUIZ UBIALLI, ONDINA APARECIDA C. 

UBIALLI, WILSON LUIZ UBIALLI, B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, ONDINA APARECIDA C. UBIALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIOMAR CORREA ESTEVES - 

OAB:1.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, Clarice Rodrigues de Oliveira - OAB:5873-A, 

Heliomar Corrêa Esteves - OAB:1906/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LUIZ FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 05 dias DIAS

AUTOS N. 7548-10.1999.811.0041

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

PARTE REQUERIDA: WILSON LUIZ UBIALLI e ONDINA APARECIDA C. 

UBIALLI e B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e WILSON 

LUIZ UBIALLI e ONDINA APARECIDA C. UBIALLI

INTIMANDO(A, S): Exequente: Heliomar Corrêa Esteves, Cpf: 

02297574134, Rg: 40050 SSP MT Filiação: Hélio Esteves e Maria Correa 

Esteves, data de nascimento: 02/02/1947, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), advogada oab 1906, Endereço: Rua Des. Aliri de 

Figueiredo N° 118, Apto 202, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 267, II, DO CPC, pois este encontra-se paralisado, 

devendo para tanto INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC..

Eu, Angélica Cristina Teixeira Queiroz, digitei.

 Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018.

Darlene Miranda

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1359743 Nr: 21371-84.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA LOPES NEVES MARIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:13211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 21371-84.2018.811.0041 – Cód. 1359743Recebida em Gabinete 

às 20:56Vistos. (...). Observa-se, assim, que além das normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça local, o próprio Conselho Nacional de 

Justiça fixou a matéria a ser apreciada pelo magistrado no plantão, 

limitando exclusivamente àquelas descritas acima, as quais não englobam 

o pedido posto nesta demanda.Assim, atento às regras impostas pelo 

Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, deixo de apreciar a matéria a qual não é própria de 

análise no Plantão Judiciário, mormente por não restarem evidenciadas as 

condições elencadas no inciso VI, do art. 242 da CNGC e alínea “f”, do art. 

1º da Resolução n. 71/2009 do CNJ.Dessa forma, proceda-se à 

DISTRIBUIÇÃO URGENTE dos autos após o término do Plantão 

Judiciário.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 14 de dezembro de 2018, às 

21h15min. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1359756 Nr: 21380-46.2018.811.0041

 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: Rosalina Correa Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Fernando Portela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 21380-46.2018.811.0041 – Cód. 1359756 (...). Em que pese nos 

sensibiliza os fatos apresentados pela requerente, à tutela vindicada não 

se amolda aos casos a ser apreciados no PLANTÃO JUDICIARIO, de modo 

que determino a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de feitos 

gerais desta Capital, após o término do Plantão Judiciário.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 15 de dezembro de 2018, às 15h29min. JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401041 Nr: 33504-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CAMPOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 75). Promovida intimação 

pessoal por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls.78, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.79).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1154977 Nr: 33919-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl. 69), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 5 de dezembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047721 Nr: 45278-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANY SILVA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Torno sem efeito a decisão de fl. 58, posto que de fato houve a 

substituição do patrono responsável pelas intimações dos atos judiciais 

proferidos nos presentes autos às fls. 36.

Assim, ante a intimação do autor, via DJE e, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, sem manifestação, 

conforme certidão de fl. 57, a extinção da presente ação é medida que se 

impõe.

Isto posto, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, 

nos termos do § 1º e inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado pelo 

réu.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 716619 Nr: 10674-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA HELENA SIQUEIRA MOURA

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl.111), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 6 de novembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1005958 Nr: 25908-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCA E REIMERS LTDA, OLY CARLOS 

REIMERS, SERGIO FRANÇA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A em face de FRANCA E REIMERS LTDA E 

OUTROS (AS), em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes (fls.88/89) 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 6 de novembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403614 Nr: 35434-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURISLEY SOUZA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 107). Promovida intimação 

pessoal por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls.109, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.106).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 235 de 624



expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 892311 Nr: 24758-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ITAÚ UNIBANCO S/A ajuizou a presente Execução por Quantia Certa em 

face da empresa individual CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA e 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA.

Após expedição de alvará de valor do débito penhorado parcialmente (fl. 

83), o autor foi intimado, via DJE (fl. 86 e 87) e por carta (fls. 89 e 90), 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, mas permaneceu 

inerte (fl. 91).

Assim sendo, ante a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto o 

presente processo sem apreciação do mérito, nos termos do § 1º e inciso 

III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado pelo 

réu.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 735079 Nr: 31422-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA ME, NELSON PARUCCI

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 184). Promovida intimação 

pessoal por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls.186, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl.183).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1040799 Nr: 41975-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA GIMENEZ DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 46). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 47/48, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte .

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020195-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDIR POLI - 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 extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038070-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014379-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SCHMIDT (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024341-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037767-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TABORDA DE MORAES (EXECUTADO)

ALZIRA TABORDA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017326-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS VALERIO ALBUES (EXECUTADO)

SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043937-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDA ROSA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043937-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JACILDA ROSA DIAS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico 

que a parcela pela qual foi notificada a requerida, encontra-se paga 

(vencimento em 24/05/2018), ID 17101986. Assim, não é válida a 

notificação, não restando comprovada a mora da requerida. A notificação 

(via postal, com aviso de recebimento entregue ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a para propositura da ação de 

busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044103-42.2018.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044103-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA, DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, 

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028313-52.2017.8.11.0041

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:

JUNIO LEITE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012426-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MARTINS MOREIRA OAB - DF21612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO AVALONE (REQUERIDO)

CARLOS AVALONE JUNIOR (REQUERIDO)

MARCELO AVALONE (REQUERIDO)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038651-85.2017.8.11.0041

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:

ODETE GADENZ (EXECUTADO)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014373-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006953-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (RÉU)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA DA COSTA MENEZES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005649-90.2018.8.11.0041

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:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033864-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

WANDERSON DOS S. SILVA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033864-76.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Proceda-se imediatamente à alteração na capa dos autos, fazendo 

constar como requeridos: Consórcio Fiat e Fiat Administradora de 

Consórcio Ltda – Domani Distribuidora de Veículos Ltda e Itaú Unibanco 

Veículos Administradores de Consórcios Ltda. II – Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). IV – Em sede de tutela de urgência, pugna o requerente que lhe 

seja entregue imediatamente a carta de crédito, pela qual pagou e foi 

contemplado. Desta forma, presentes os pressupostos legais, bem como 

diante dos documentos trazidos pelo requerente comprovando o 

pagamento e a carta de confirmação da contemplação, defiro o pleito de 

tutela de urgência. Assim, intime-se o requerido Consórcio Fiat para que 

entregue, em 48 (quarenta e oito) horas, a carta de crédito no valor de R$ 

62.402,30 ao requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043863-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COTECONSTRO CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))

MARIANA DE ASSIS KLEIM OAB - SP419687 (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043863-53.2018.8.11.0041.  EXEQUENTE:  COTECONSTRO 

CONSTRUTORA DE REDES ELETRICAS LTDA - ME EXECUTADO: RICARDO 

AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: 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 polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

execução de título extrajudicial (cheque) proposta por Coteconstro – 

Construtora de Redes Elétricas Ltda em face de Ricardo Augusto Aschar 

Buffulim, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende 

às especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A simples colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não 

estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito 

Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação 

de contrato, que a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. 

Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. AT/Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043953-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

NATALIA AMARAL DIAS (AUTOR(A))

PATRICIA HELENA AMARAL DIAS (AUTOR(A))
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MARCO ANTONIO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043953-61.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução 

de n. 1000823-21.2018.8.11.0041. II – Após, certifique-se a 

tempestividade dos presentes Embargos à Execução opostos. III – 

Intimem-se os embargantes, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, 

para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição 

dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial e arquivamento do feito. IV – Cumpridos os itens anteriores, 

certifique-se o necessário, e retornem os autos para análise, também, do 

primeiro item dos pedidos de ID 17104920, pág. 26. Posteriormente, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044161-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N M DE ALMEIDA TRANSPORTES RODOVIARIO EPP - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044161-45.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044169-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044169-22.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014474-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO CESAR DE ALMEIDA 

BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, 

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, SUPREMO ITALIA INCORPORACOES 

LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Despacho Vistos etc. Especifiquem 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015711-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos o Ofício 

404/2018/CCFC/SGFP/SEGES-JUR, desta feita em obediência ao princípio 

do contraditório, feita impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem 

quanto aos documentos ora encartados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031119-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (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. 

1031119-60.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016607-38.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DOMINGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016607-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EVA DOMINGAS DA SILVA Despacho Vistos etc. O 

requerente compareceu aos autos informando o descumprimento do 

acordo ajustado entre as partes, petição junto ao ID 16994771, defiro o 

pedido ali contido e para tanto, prossiga-se com o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão do veículo, conforme determinação 

contida na decisão de ID 14426150. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004628-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004628-79.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que se manifeste acerca do mencionado pelo requerido em sede de 

contestação (ID 13430770 – Pág. 5) de que seu contrato está em aberto, 

visto que informou junto ao ID 12875761 que não possuía parcelas 

vencidas e não consignou em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipada da lide. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040665-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO FORTALEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1040665-08.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro a emenda à 

inicial de ID 16907201 com o devido pagamento das custas iniciais de 

distribuição. II – Para que sejam analisados os Embargos de Declaração de 

ID 16907193, traga o requerente aos autos a planilha de débitos/extrato de 

ID 16682799 legível, pois, o ali constante, não indica o regular número da 

parcela vencida em 11/06/2018 como menciona o requerente, e sim 

11/08/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-23.2018.8.11.0041

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:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006736-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO COUTINHO BARBOSA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024010-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LUIS HENRIQUE CORREA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006735-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019956-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR0047325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. RIBEIRO & V. RIBEIRO TRANSPORTES LTDA - 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 negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008607-83.2017.8.11.0041

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:

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008607-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITA 

FRANCISCA DA SILVA Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido do Banco 

requerente, constante no ID 14527515, desentranhe-se o mandado de 

citação, para cumprimento no endereço indicado junto ao ID 1427515, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. 

Ressaltando que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça encontra-se no ID 14527524. II – Indefiro o pedido de retirada do 

segredo de justiça, posto que o processo não tramita em segredo de 

justiça. III – Indefiro o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, 

posto que não houve nenhuma determinação anterior deste juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032820-56.2017.8.11.0041

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:

RONAN MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 2 8 2 0 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONAN 

MORAES DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em vista 

a certidão parcialmente positiva do Sr. Oficial de Justiça junto aos ID’s 

11637353 e 11637378, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), consoante 

ID 14109825, e para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido: - 

Ronan Moraes dos Santos – CPF n°. 041.788.091-05. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008150-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FABIO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008150-51.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Indefiro a consulta 

de dados cadastrais junto ao Renajud, visto que este sistema destina-se 

às restrições judiciais de veículos e não à consulta de endereços. II – 

Defiro a consulta de dados cadastrais pelos Sistemas Infojud (Delegacia 

da Receita Federal) do requerido: - Benedito Fabio da Silva Soares – CPF 

n. 008.903.421-05. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para se manifestar e dar andamento ao 

feito, providenciando a execução da liminar e a citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000781-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LEITE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(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. 

1000781-06.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 14167513, 

recebo a apelação de ID 12713381 em seus regulares efeitos. II – Diante 

da apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação junto ao ID 

14430424, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015843-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (RÉU)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015843-23.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro a consulta de 

dados cadastrais pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) dos 

requeridos: - Alanderson Rodrigues Coelho – CNPJ n. 15.008.460/0001-33; 

- Alanderson Rodrigues Coelho – CPF n. 678.460.332-04. Assim, visto que 

as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o requerente 

para se manifestar e dar andamento ao feito, providenciando a execução 

da liminar e a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 18 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.: 725376 Nr: 21098-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON GONÇALVES ALMEIDA

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

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776448 Nr: 29766-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls 

341/364 sob pena de concordância tácita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752342 Nr: 4174-29.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

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

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - 

OAB:90457/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, PEDRO SCHMIDT DE BRITO - OAB:62736/MG, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 OAB-SP, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821030 Nr: 27247-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - 

ME, ANDRÉ LUIZ CRUZ DE JESUS, ALEXANDRE MATEUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 CERTIFICO que, a sentença de fls. 273/277 foi publicada no DJE, porém 

nesta publicação não constou o nome do advogado da parte requerida, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação do resumo da r. sentença para INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA: DISPOSITIVO I – Em face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do 

CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve 

de parâmetro, apenas e tão somente quanto ao executado não citado 

André Luiz Cruz de Jesus. Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao executado nos 

autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. II – Compulsando os autos 

verifico que às fls. 48 foram citados os executados Alexandre Mateus de 

Jesus e Cia Ltda – ME e Alexandre Mateus de Jesus. Assim, certifique a 

Secretaria acerca do decurso do prazo para apresentação de defesa 

pelos mencionados executados citados. III – Após o cumprimento do item II, 

intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87989 Nr: 6048-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a REQUERIDA 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 ante a 

sentença proferida e a expedição da certidão de trânsito em julgado 

findando a prestação jurisdicional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 344981 Nr: 14973-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA MARIA BORGES DE GODOY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls 

sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761746 Nr: 14235-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GENES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14.974/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 244/247, sob pena de concordãncia tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149443 Nr: 31444-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. F. TRANSPORTES COM. DIST. LTDA - ME, 

MAURÍCIO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de 

Tutela e Reparação de Danos Morais proposta por M.M.F. Transportes 

Com. Dist. Ltda – ME em face de BR Consórcios Administradora de 

Consórcios Ltda.

Tendo em vista a decisão proferida no Conflito de Competência sob n. 

1014222-46.2018.8.11.0000 e diante do ofício oriundo da 8ª Vara Cível 

desta Comarca às fls. 150, solicitando a remessa destes autos para o 

referido Juízo.

Determino a remessa destes autos ao cartório distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição destes ao Juízo da 8ª Vara Cível desta Comarca, 

com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112412 Nr: 15681-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT

 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: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se Alvará Judicial em favor do Banco requerente, para 

levantamento da quantia depositada nestes autos, devendo ser 

transferido na conta e agência indicada às fls. 100.

II – Certifique a Secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida às fls. 97/98.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, com 

as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833601 Nr: 38994-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LESLIE DE FÁTIMA HAENISCH 

- OAB:5860-A/MT

 Vistos etc.

 Intime-se o requerente, para adotar medidas visando o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, § 1º 

CPC, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771365 Nr: 24431-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA E PARIZ LTDA, MANOEL JOSÉ 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Bradesco S/A em face 

de Bezerra e Pariz Ltda e Manoel José Bezerra.

Explicou o exequente que tornou-se credor dos executados na 

importância de R$ 82.481,51 (oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um 

reais e cinquenta e um centavos), pelo Instrumento Particular de Confissão 

de Dívidas e Outras Avenças de nº 385/1578144, firmado entre as partes 

em 22/03/2006.

Que o referido contrato deveria ter sido pago em 48 parcelas, todavia, os 

executados deixaram de efetuar o pagamento, tornando-se inadimplentes.

Argumentou que esgotou os meios para recebimento amigável de seu 

crédito, ensejando a presente ação.

Deu à causa o valor de R$ 157.525,14 (cento e cinquenta e sete mil 

quinhentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).

A ação foi distribuída em 13/07/2012, tendo sido despachada em 

27/07/2012, consoante decisão de fl. 24.

Apesar das tentativas, não obteve êxito exequente na citação dos 

executados.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de execução extrajudicial, movida por Banco Bradesco 

S/A em face de Bezerra e Pariz Ltda e Manoel José Bezerra.

Explicou o exequente que tornou-se credor dos executados na 

importância de R$ 82.481,51 (oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um 

reais e cinquenta e um centavos), pelo Instrumento Particular de Confissão 

de Dívidas e Outras Avenças de nº 385/1578144, firmado entre as partes 

em 22/03/2006, que deveria ter sido pago em 48 parcelas, todavia, os 

executados deixaram de efetuar o pagamento, tornando-se inadimplentes.
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A ação foi distribuída em 13/07/2012, tendo sido despachada em 

27/07/2012, consoante decisão de fl. 24.

Compulsando os autos observo que não obteve êxito o exequente na 

citação dos executados, assim, passaram-se quase 06 (seis) anos, sem o 

exequente efetivar a citação.

Primeiramente vejo que o título de crédito que fundamenta a ação é o 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças de nº 

385/1578144, firmado entre as partes em 22/03/2006.

Sabe-se que o prazo prescricional do Instrumento de Confissão, 

Composição de Dívida é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, 

parágrafo 5º do Código Civil.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º 

do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código 

de 1973, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do 

autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

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. (grifo nosso).

Sabe-se que somente se interrompe a prescrição quando o titular do 

direito violado rompe sua inércia e toma a iniciativa de defender esse 

direito, praticando os atos descritos no art. 202 do Código Civil, dentre eles 

o inciso I que trata exatamente do § 1º do art. 240 do CPC.

Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a 

prescrição.

De forma que a não realização da citação válida no prazo prescricional do 

título enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação.

In casu, o exequente deveria ter tomado as providências necessárias 

para viabilizar e efetivar a citação dos executados durante o prazo 

prescricional do título.

A doutrina é extremamente especifica quanto ao assunto, senão vejamos:

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela 

necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de 

CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

“A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em 

virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Neste caso, a 

obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, que é 

aquela que não confere o direito de exigir seu cumprimento, mas, se 

cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que foi pago” 

(GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito 

civil, volume I 14ª ed., 2012, São Paulo: Saraiva).

Verifica-se que a prescrição é um dos instrumentos mais importantes para 

o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que garante o princípio da 

segurança jurídica.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o 

prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e 

garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo 

também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não 

lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de 

reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam 

os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os 

que não são negligentes) e “dormientibus non succurrit jus” (o direito não 

socorre os que dormem).

A negligência da exequente não representa qualquer medida de proteção 

ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com 

publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere 

de outros processos.

 O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de 

registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é 

incompatível com esta situação.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos executados, 

ocasionando a prescrição da ação, não se deu por conta de atraso ou 

mecanismo do Judiciário, pelo contrário, se deu por inércia do exequente.

Conforme decisões de fls. 29 e 46, bem como, as certidões de fls. 43 e 

57, intimou o Juízo o exequente para proceder ao andamento ao processo, 

assim, se observa os diversos impulsionamentos realizados pelo Juízo, 

não havendo cabimento falar-se que a demora ou ausência de citação se 

deu por conta do Judiciário.

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência dos tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. 

MANUTENÇÃO. TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. SÚMULA 233 STJ. 1.De 

acordo com o artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966, aplicável às cédulas 

de crédito bancário por força das disposições contidas no artigo 44 da Lei 

nº 10.931/2004, prescreve em 3 (três) anos a pretensão executiva 

fundamentada em tais títulos.2.Nos termos da Súmula n° 233, o colendo 

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "O contrato 

de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da 

conta-corrente, não é título executivo". 3.Recurso de Apelação conhecido 

e não provido. (TJ/DFT, Acórdão n.920397, 20140111196339APC, Relator: 

NÍDIA CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

Publicado no DJE: 22/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo 

nosso).

EMBARGOS À EXECUÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DO DECRETO 413 /69, 

COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS. Por incompatibilidade com o vigente Código de Processo Civil, 

é de dez dias o prazo para embargar as execuções fundadas em cédulas 

de crédito comercial (art. 738 do CPC). EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - LEI 

UNIFORME. Em se tratando de título cambial não se aplica, quanto a 

prescrição, a regra de direito comum (arts. 177 do Código Civil/1916), mas 

o prazo regulado na Lei Uniforme, que menciona prazo prescricional de 3 

anos. PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO REALIZADA EM 

EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA POR INÉRCIA DO AUTOR. A citação válida 

realizada em sede de execução que veio a ser declarada extinta por 

inércia do credor, não tem o condão de interromper o lapso prescricional. 

(TJ/MS, Apelação Cível AC 6919 MS 2004.006919-7, data da publicação: 

12/12/2005). (grifo nosso).

O artigo 219, parágrafo 4º do CPC/1973 era claro ao consignar: “não se 

efetuando a citação nos prazos mencionados nos incisos antecedentes, 

haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

Desta forma, no presente caso, para que não se operasse a prescrição, o 

banco deveria ter providenciado a citação válida dos devedores, dentro 

do período de 05 (cinco) anos a contar da decisão inicial na execução, 

datada de 27/07/2012, consoante decisão de fl. 24.

Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos inteiros sem efetivar a citação 

válida dos executados, pelo exequente, no feito, operando-se a 

prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para 

a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do processo 

de execução.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da 

prescrição nos casos em que o exequente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.

Verifico que a prescrição por ausência de citação é matéria diversa da 

questionada no recurso de apelação interposto na ação, tendo sido 

analisada pelo E. Tribunal de Justiça, uma vez que diverge da prescrição 

intercorrente que só teria cabimento com a prévia intimação pessoal do 

exequente.

Neste caso inexiste questionamento acerca da inércia do exequente, mas 

somente da não interrupção do prazo prescricional do título.

Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE 

APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PRAZO - PRESCRIÇÃO TRIENAL 

- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 44 DA LEI Nº 10.931/04, E 70 DA LEI 

UNIFORME – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - 

PRESCRIÇÃO CONSUMADA - PRETENSÃO RECURSAL EM 

DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE 
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TRIBUNAL - RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Logo, não havendo que se 

cogitar a aludida prorrogação automática do contrato, e considerando que 

às Cédulas de Crédito Bancário aplica-se, por analogia, o prazo 

prescricional de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título a 

teor do que dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (que disciplina 

sobre as letras de câmbio e notas promissórias), in casu, a prescrição é 

manifesta, tendo em vista que o contrato venceu em 28/02/2008 e a ação 

foi ajuizada apenas em 09/08/2013. (TJMT. AgRg nº 93494/2015. 6ª 

Câmara Cível. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves. Data de Julgamento: 

22/07/2015).

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso 

semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO 

REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO 

ART. 219 DO CPC/1973. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, § 4º, do 

CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos 

parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", 

a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da 

propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por 

motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 

106/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que, por inércia da parte 

exequente, os executados não foram citados nos prazos do art. 219, §§ 

2º e 3º, do CPC/1973, de modo que a prescrição não foi interrompida. 3. A 

alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a 

demora a citação decorreu de ato estranho aos exequentes, demandaria o 

revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp 858.142/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 13/09/2016, DJe 30/09/2016). Grifo nosso.

Ainda neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento acerca de 

julgados semelhantes, que tratam da prescrição, todavia, possuindo títulos 

executivos e prazos prescricionais diversos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE NOTA 

PROMISSÓRIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS 

ANOS DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

OU DE QUALQUER OUTRA CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. PERDA DA PRETENSÃO EXECUTIVA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA 106, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 

PRONÚNCIA DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. ART. 219, § 5º DO CPC. 1. O 

prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em 

nota promissória é de três anos, a contar do vencimento, conforme 

previsto nos arts. 70 e 77, ambos da Lei Uniforme (Decreto 57.663 /66). 2. 

Diante da ausência de citação do devedor, causa interruptiva do prazo 

prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão 

executória, porquanto decorrido o prazo de três anos, a que alude a 

mencionada Lei Uniforme. 3. Não se aplica o Enunciado nº 106, da Súmula 

do STJ, se a falta de citação não se deu por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça. 4. De acordo com o art. 219, § 5º, do CPC, cabe ao 

magistrado pronunciar, de ofício, a prescrição. 5. Apelo improvido. 

(TJ/DFT, Apelação Cível n. 0027002-29.2007.8.07.0001, data da 

publicação: 23/01/2015.)

 “EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO 

DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

DESNECESSIDADE. 1. O despacho do juiz que ordenar a citação é causa 

interruptiva da prescrição, desde que o interessado a promova no prazo e 

na forma da lei processual. 2. Não ocorrendo a citação válida em tempo 

hábil, opera-se a prescrição do título executivo, reconhecível de ofício, por 

se tratar de matéria de ordem pública. 3. Não há falar-se em intimação 

pessoal da exeqüente para dar andamento ao feito no caso de prescrição, 

uma vez que é ela causa extintiva do processo com julgamento de mérito, 

não se confundindo com a extinção sem resolução de mérito por desídia 

da parte. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJDFT, 

APC 2011011004483-2, Acórdão 507754, Relator Des. JOÃO BATISTA 

TEIXEIRA, 1ª Turma Cível, julgado em 25/05/2011, DJ 30/05/2011 p. 99)

 EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 219, § 4º, DO CPC/73. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. VENCIMENTO ANTECIPADO 

DA DÍVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. 

FLUÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em cédula de 

crédito bancário é de três (03) anos, a contar do vencimento, conforme 

previsto nos arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 

44 da Lei 10.931/2004. 2.O prazo prescricional se interrompe com o 

despacho que determina a citação, desde que o interessado promova a 

citação no prazo e na forma da lei processual. Precedente do Col. STJ: 

AgRg no AREsp 594.558/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014. 3. A contagem 

do prazo prescricional está adstrita à data de vencimento da totalidade da 

dívida e não é influenciada por eventual vencimento antecipado. 4. A 

citação dos executados não se efetivou por culpa exclusiva do 

exequente, que não obteve sucesso na localização dos executados. 5. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1065344, 

20110110040510APC, Relator: ALFEU MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento 

da prescrição merece acento, na medida em ¬que a impossibilidade de 

satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de 

exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do 

Código Civil de 2002.

Conforme se observa do art. 457, II, do CPC, o reconhecimento da 

prescrição é norma imperativa, não conferindo faculdade ao juiz para 

reconhecer a prescrição de ofício, mas sim se torna obrigado a 

pronunciá-la ex officio.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da ação, por 

ausência de citação válida dos executados no prazo da prescrição, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo 

o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que o executado não 

constituiu advogado nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093078 Nr: 7521-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a sentença de fls. 119/121 foi 

publicada no dia 30/08/2018, iniciando-se o prazo para apresentação de 

recurso no dia 31/08/2018 com término em 21/09/2018.

 A apelação interposta pela Requerente foi protocolada em 24/09/2018, 

excedido o prazo (art. 1003 do CPC). Dessa forma, deixo de receber o 

recurso de apelação de fls. 122/129, tendo em vista a sua 

intempestividade.

Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1006523 Nr: 26159-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVAZA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, ALINE SAMPAIO DE MELO, SEBASTIÃO BARROSO 

FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305- OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud às fls. 113, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados:

- Vivaza Comércio de Produtos Alimentícios – CNPJ nº 

00.802.973/0001-44;

- Aline Sampaio de Melo – CPF n. 934.850.341-34;

- Sebastião Barroso Felix – CPF nº 233.541.862-91.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, dando o regular andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813328 Nr: 19805-76.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L.M. CARDOZO CUIABANO -ME, MARIA 

LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- M. L. M. Cardozo Cuiabano ME (nome fantasia: Isa Modas & Acessórios) 

– CNPJ nº 03.978.581/0001-29;

- Maria Luisa Muzzi Cardozo, CPF n. 427.726.561-87.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401489 Nr: 33713-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINELLY PRADO - ME, DINELLY PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Dinelly Prado – ME, CNPJ n. 09.642.297/0001-63;

- Dinelly Prado, CPF n. 994.242.231-53.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 844349 Nr: 48174-80.2013.811.0041

 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 ALVES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - 

OAB:5860, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade fl. 129, do Recurso de 

Apelação vindo às fls. 115/127 e diante do silêncio por parte da requerida, 

que não apresentou as Contrarrazões apesar de devidamente intimada, 

consoante certidão de fl. 131, desapensem-se estes autos e subam à 

Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398366 Nr: 32024-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A

 Vistos etc.I – Ivan Correia Gonçalves devidamente qualificado e 

representado, nos autos da ação de consignação e pagamento c/c 

revisional de contrato com pedido parcial de tutela antecipada em face de 

BV Financeira S/A, apresentou às fls. 210/211, Embargos de Declaração 

da decisão proferida às fls. 208/209 dos autos, alegando a existência de 

omissão, pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto omisso e 

aclarar a r. decisão.Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão.É o Relatório.Fundamento e Decido.

(...)Assim, com essas considerações, acolho parcialmente os embargos 

declaratórios, para sanar a omissão existente na decisão de fls. 208/209, 

passando a retificar o seguinte:(...)Nesse passo, a redução da multa 

diante das peculiaridades do caso, é medida que se impõe, uma vez que o 

valor inicialmente fixado se tornou excessivo.Assim, a redução das 

astreintes para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de 

reparar, de forma indireta, o eventual abalo moral, agrega um valor pelo 

descumprimento da determinação judicial por parte do banco 

executado.Posto isso, nos termos do § 1º, I, do artigo 537 do CPC, reduzo 

de ofício, o valor fixado a título de astreintes para o importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).Assim, intime-se o banco executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.(...).II 

– Indefiro o pedido o Banco executado às fls. 212, tendo em vista que a 

decisão que fixou a multa astreintes às fls. 208/209 passou irrecorrida, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida, o que somente seria possível através 

do recurso cabível.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127864 Nr: 22096-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA CELIA HITA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:16.379/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IABAÑEZ, OAB/SP 206.339-A a regularizar sua representação 
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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.: 817196 Nr: 23635-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET BRASIL CONSULTAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747182 Nr: 44422-71.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDSON CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MILTON MARTINS MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a citação válida do 

requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL da ação, sob pena de 

incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Demonstrado que o 

requerente não se utilizou de todas as formas de citação do requerido, 

dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando ordenada a 

citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura da ação, 

como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ressalto ainda que a sua 

intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não 

descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos 

de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399065 Nr: 32576-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ANÍSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar com a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL da ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de citação do requerido, dentro do prazo legal de prescrição, pois 

este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à 

data da propositura da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do 

CPC.Ressalto ainda que pedido de desistência, bem como a sua intimação 

para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não 

descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os Embargos 

de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782447 Nr: 36089-96.2012.811.0041

 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: MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 295/296 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da decisão proferida às fls. 294, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, afirmando que para determinar a 

realização de perícia nos contratos, deveria ser intimado o Banco 

requerido para apresentar contratos, extratos, comprovantes, fichas, 

adendos, atinentes ao pacto objeto da presente ação.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ainda, para propositura da ação, deve o requerente embasar seu pleito 

com os documentos indispensáveis para tal (artigo 320 do CPC), não 

havendo como, em fase de especificação de provas e realização de 

prova pericial, seja determinado à outra parte trazer documentos que 

devem estar nos autos para comprovar seu pedido inicial (artigo 373, I do 

CPC).

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-79.2017.8.11.0041

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:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004973-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
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EXECUTADO: PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 16615803. Expeça-se carta 

precatória de caráter itinerante, para a Comarca São José do Rio Claro/MT, 

para cumprimento do mandado de avaliação do imóvel penhorado, descrito 

no ID 12328493. II – Intime-se o exequente para efetuar o pagamento das 

custas de distribuição da carta precatória, para seu devido cumprimento. III 

– Vindo o laudo, sobre este se manifestem as partes, em 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038449-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO 00182360148 

(EXECUTADO)

ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE AQUINO (EXECUTADO)

ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038449-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ANA RAFAELA MOURA 

THOMAZ DE AQUINO 00182360148, ANA RAFAELA MOURA THOMAZ DE 

AQUINO, ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Proceda a Secretaria ao cumprimento do item I da decisão junto ao 

ID 14453489, com a devida citação da executada Ilma de Campos e Silva 

Rosa, (via postal, com AR), no endereço indicado na petição inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias. II – Defiro o pedido do exequente junto ao ID 

14762767, no que tange as citações das executadas Ana Rafaela Moura 

Thomaz de Aquino 00182360148 (pessoa jurídica) e Ana Rafaela Moura 

Thomaz de Aquino (pessoa física), via postal com AR, nos endereços 

indicados junto ao ID 14762767. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005902-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005902-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ERIC AUGUSTO ANTONELLO VITALINO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as partes 

firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 15/06/2022. II – Defiro o pedido 

junto ao ID 13338513 e suspendo a execução nos termos do art. 922 do 

Código de Processo Civil. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do 

acordo. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente 

(via Postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para informar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018024-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERNANDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018024-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: THIAGO FERNANDO DA COSTA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro a emenda à inicial junto ao ID 16278363, passa a causa a ter 

o valor de R$ 25.907,20 (vinte cinco mil novecentos e sete reais e vinte 

centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria à alteração no sistema. 

Tendo em vista a alteração do valor da causa, intime-se o exequente para 

pagamento das custas e taxa judiciais complementares, recolhendo as 

diferenças destes valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo. 2. Após o cumprimento do 

item anterior, defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem marca/modelo CITROEN/ C4 20 EXCA 5P F, cor 

PRATA, placa OAR-2482, ano de fabricação/modelo 2012, chassi 

8BCLCRFJVCG526857, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025424-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDVALDO LUIZ SBORCHIA (EXECUTADO)

HELENA MARCATO SBORCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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1025424-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA - ME, EDVALDO LUIZ SBORCHIA, HELENA MARCATO 

SBORCHIA Decisão Interlocutória Vistos etc. Devidamente intimados para 

o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução. Defiro o pedido de penhora 

on-line constante junto ao ID 15098604, e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em agosto/2017 - 

R$ 71.190,63 (setenta um mil cento e noventa reais e sessenta e três 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos MT YCE industia e Comércio de Sorvetes – CNPJ nº 

10.780.843/0001-01, Edivaldo Luiz Sborchia – CPF nº 546.585.869-91, 

Helena Marcato Sborcha – CPF nº 037.606.731-47, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central. Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043847-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO AMANCIO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043847-02.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Proceda a 

Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece 

a Lei 12.008/2009. IV – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016893-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016893-84.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDO BENEDITO DA 

CONCEICAO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

ID 15826731. II – Expeça-se Alvará Judicial em favor do da exequente, 

para levantamento da quantia depositada nestes autos, devendo ser 

transferido na conta e agência indicada junto ao ID 16992441. III – 

Intime-se novamente o Banco executado para cumprir o determinado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, proferido no Recurso de Apelação constante 

no ID 15826728, interrompendo imediatamente os descontos na folha de 

pagamento do autor, das parcelas relacionadas ao empréstimo em 

questão, para fixar em 2,03% ao mês, os juros remuneratórios do 

contrato, bem como para afastar os efeitos da mora e, por conseguinte, 

os encargos dela decorrentes, mantendo, contudo, incidência da 

capitalização mensal de juros, na forma contratada, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-06.2017.8.11.0041

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:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001945-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SONIA JAKOB Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no ID 14413463 e suspendo a execução, pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. 

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020709-40.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 

1020709-40.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo 

em vista o silêncio da Sra. Perita nomeada, conforme certidão de ID 

15361191, nomeio em substituição o Sr. Perito: Thyago Jorge Machado, 

brasileiro, perito oficial criminal, especialista em grafotécnica, o qual 

deverá ser intimado da presente nomeação, no endereço Rua General 

Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 

78043-360. Intime-se esse da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, 

intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem 

assistentes técnicos, se o desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se as partes, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010360-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010360-41.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea dos embargantes de custearem 

as despesas processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Certifique a 

Secretaria acerca da tempestividade dos presentes Embargos à 

Execução. Sendo tempestivo, intime-se o Banco embargado, na pessoa de 

seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011545-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011545-51.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013596-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL DE ARRUDA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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. 

1013596-98.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 

de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001758-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001758-95.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME, REGINALDO JOSE RODRIGUES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o exequente, para trazer aos autos o 

cálculo do débito atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido 

bloqueio online, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Defiro o pedido de 

consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

dos executados: - Universal Empreendimentos Imobiliarios e Construção 

Civil Eireli – CNPJ nº 15.369.564/00001-73; - Reginaldo José Rodrigues – 

CPF nº 106.686.671-68. III – Defiro também o pedido de consulta junto ao 

sistema Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de 

restrição junto a veículos em nome dos executados. IV – Após, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os resultados das consultas nos 

Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem como, para 

promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023214-38.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIO PINHEIRO ESPOSITO 

FILHO RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Decisão Interlocutória 

Vistos etc. Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de 

Apelação (ID 13880596) junto ao ID 14251746 e diante da apresentação 

das Contrarrazões ao referido recurso junto ao ID 14710858, subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus 

protestos de estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001694-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO APARECIDO MALDONADO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001694-85.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Por duas vezes 

manifestou nos autos o exequente afirmando a realização de acordo 

extrajudicial com o executado, e, pela segunda vez também, a quebra do 

acordo. Assim, cite-se o executado, consoante determinado na decisão 

de ID 6057457. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013472-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARLEY PEREIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013472-52.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando detidamente os autos, constato pela certidão de ID 

12200174 que sequer houve tentativa de cumprimento do mandado no 

endereço fornecido na inicial, por inércia do próprio requerente. Apenas a 

título de informação, parece que o patrono do requerente sequer 

compulsou os autos para pleitear junto ao ID 14784989, informando nesta 

petição que o Sr. Oficial de Justiça não localizou o bem. Assim, intime-se o 

requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

ou informar que fornecerá os meios ao mesmo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para o devido desentranhamento e cumprimento do mandado de ID 

10871937. II – Indefiro, por ora, o pedido de consulta junto ao sistema 

Infojud para tentativa de localização de endereço do requerido de ID 

14784989, posto que sequer houve tentativa de cumprimento do mandado 

expedido anteriormente por inercia do requerente. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028347-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028347-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO RÉU: 

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), consoante ID 14702546, e para tanto, 

procedo à consulta do endereço do requerido: - Julio Cezar Palhano da 

Silva, CPF n°. 452.689.751-53. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029978-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRTON PEREIRA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029978-69.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial para constar o valor da causa como R$ 43.492,25, bem 

como com o devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, ID’s 

15381058 e 15381060. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem Marca 

VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE COMFORTLINE 1.0 8V, Placa QBT 0316, 

Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 

9BWDA45U0FT118080, Renavam 1058786161, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 
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do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 8. Comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 15381061, 

para o devido cumprimento de mandado. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017022-55.2017.8.11.0041

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:

PARUSIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 7 0 2 2 - 5 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PARUSIA 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão parcialmente positiva do Sr. Oficial de 

Justiça junto aos ID’s 1365264 e 13365266, defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), consoante ID 13995650, e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do requerido: - Parusia Transportes e Logística – CNPJ n°. 

19.535.131/0001-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015925-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.A.S. BEZERRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015925-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: E.A.S. BEZERRA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Pugna o requerido pela gratuidade da justiça na contestação apresentada 

junto ao ID 9822674, sob o argumento de falta de condições financeiras de 

arcar com as custas e honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 

1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz 

distinção entre pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, porém, as pessoas físicas devem comprovar sua 

condição de miserabilidade, e em relação à pessoa jurídica deve-se 

analisar com cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da 

incapacidade financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso. 

Assim, intime-se o requerido para comprovar a sua incapacidade 

financeira, para o qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016626-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 6 2 6 - 7 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYZE 

RODRIGUES DA CUNHA Sentença Vistos etc. Trata-se de Ação Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

em face de Thayse Rodrigues da Cunha. Compareceu o requerente junto 

ao ID 146449223, informando que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o requerido efetuou o 

pagamento das parcelas em atraso do contrato objeto do litígio, 

apresentando o comprovante de restituição do veículo, constante no ID 

15065817. Tendo em vista o pedido de desistência do feito, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a 

renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010174-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIANE TAVARES DA SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010174-52.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LAIANE TAVARES DA SILVA REIS Sentença Vistos etc. 

Banco J. Safra S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar, em face de Laiane Tavares da Silva Reis, no entanto, requereu a 

desistência do feito junto ao ID 16268968. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012131-54.2018.8.11.0041

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:

THAYZE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 2 1 3 1 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYZE 

RODRIGUES DA CUNHA Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Thayse 

Rodrigues da Cunha, no entanto, requereu a desistência do feito junto ao 

ID 14407045. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018464-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018464-22.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Reinaldo Jacob de 

Santana, ajuizou a presente Medida Cautelar de Exibição de Documentos 

em desfavor de Banco BMG S/A, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos, aduzindo, em síntese, o que segue. Aduziu que 

celebrou com o requerido contratos de empréstimo, e não recebeu cópia 

destes firmados entre as partes, que possui cobranças abusivas, e, 

assim, ingressou com a presente ação. Assim, pugnou o requerente que o 

requerido exibisse todos os contratos financeiros celebrados entre as 

partes, findos ou não, e os respectivos demonstrativos de operações 

financeiras, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do 

ônus da prova e a citação do requerido. Ao final, pleiteou pela 

procedência da ação, a condenação do requerido à apresentação dos 

documentos solicitados, e ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Em decisão de ID 13882622 foram concedidos os benefícios da 

justiça gratuita, concedida a medida liminar para que o requerido 

apresentasse os documentos pleiteados pelo requerente e determinada a 

citação do requerido para contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias. 

Devidamente citado (ID 14895110), o requerido não apresentou defesa, 

consoante certidão de ID 15347452, apenas argumentou junto ao ID 

14492243 que houve a cessão de crédito, não cabendo à si apresentar os 

documentos e sim ao Itaú Consignado S/A. Manifestou o requerente junto 

ao ID 15117324. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Tem por objeto a presente ação a exibição de documentos. 

Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355 do 

Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, 

haja vista a questão de mérito ser unicamente de direito e, notadamente, 

ante a desnecessidade de produção de prova em audiência. A parte 

requerida, apesar de devidamente citada não apresentou defesa, caindo 

em revelia, consoante certidão de ID 15347452, assim, declaro o requerido 

revel. No entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá os seus 

efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, na 

medida em que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá 

mitigar a aplicação do artigo 344 do CPC, julgando a causa de acordo com 

o seu livre convencimento. Passo ao exame do mérito. Do mérito Em que 

pese a argumentação do requerido, sua escusa não merece acolhida. Não 

arguiu preliminar, e nenhuma prova logrou produzir no curso do processo 

de que tenha apresentado ao requerente os documentos que aqui busca, 

contrato firmado entre as partes, e sob sua guarda, ou que a cessão de 

crédito lhe exclua de sua obrigação de contratante. Tenho assim, que não 

foram exibidos pelo requerido os documentos pretendidos. No presente 

caso, analisando as alegações formuladas pelo requerente, constato que 

os documentos são necessários para a constatação ou não de cobranças 

excessivas pelo Banco requerido. O que apenas com acesso aos 

mencionados documentos será possível a parte requerente verificar. E 

mais, o acesso a essas informações é direito do requerente, que decorre 

dos princípios da transparência da relação contratual, boa-fé, informação, 

hipossuficiência do consumidor, dentre outros, sem se submeter a 

nenhuma condição, vez que é inerente a relação consumerista, não 

podendo, ser objeto de recusa nem de condicionantes pela parte 

requerida. Nos termos do art. 396 do CPC, aquele que tem necessidade de 

obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de 

instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Não é 

outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: "RECURSO 

ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DOS 

DOCUMENTOS - ÔNUS DO PAGAMENTO - O dever de informação e, por 

conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é obrigação 

decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser 

objeto de recusa nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé 

objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 

financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de 

suas contas correntes, bem como as contas gráficas dos empréstimos 

efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação" 

(STJ - RESP. 330261 - SC – 3ª T. – Rela Mina Nancy Andrighi - DJU 

08.04.2002). Nesse norte, considerando que a parte autora solicitou 

também extrajudicialmente os documentos ao requerido e não obteve 

resposta, merece ser mantida a determinação de exibição dos 

documentos, até porque, a parte demandada não se desincumbiu de seu 

ônus, qual seja, apresentar os contratos firmados entre as partes de 

cartão de crédito e de crédito consignado. Os documentos são comuns às 

partes (inciso III, do art. 399 do CPC) e imprescindíveis à apreciação dos 

aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, inclusive para que se 

possa verificar a regularidade dos encargos contratados. Os documentos 

estão sob a guarda e custódia da instituição financeira depositária, que, a 

princípio, possui plenas condições de trazê-los aos autos. Portanto, 

permanece o dever do Banco demandado de exibir os documentos 

postulados pela parte autora na inicial. Ressalto que a parte requerida não 

cumpriu os requisitos do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, 

pois além de não exibir os documentos, também, não fez prova da sua 

alegação, portanto, registre-se que, não apresentados pelo banco 

requerido os documentos na forma aqui determinada, caberá a incidência 

da sanção prevista neste artigo. Sanção essa que deve ser aplicada na 

ação principal ajuizada, uma vez que "no processo cautelar, o 

desatendimento da determinação de que se exiba documento ou coisa não 

acarreta a consequência prevista no artigo 359 do Código de Processo 

Civil/73" (REsp. n. 204.807/SP) Também, não há como isentar o requerido 

da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que 

deu causa ao ajuizamento da ação, face ao princípio da causalidade e da 

sucumbência, portanto, devendo responder pelas despesas decorrentes. 

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, senão vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

SUCUMBÊNCIA. 1. A ação cautelar de exibição de documento não se 

presta para o exame a respeito de eventual ilegalidade contida na 

contratação supostamente realizada entre o autor e a Brasil Telecom. 

Tratando-se de contrato verbal consumado por meio do conhecido call 
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center, e tendo a ré exibido os documentos que possuía, não há motivo 

para cogitar a respeito de cumprimento parcial de sua obrigação. 2. 

Honorários advocatícios devidos, considerando a recusa da empresa de 

telefonia em exibi-los administrativamente. APELOS IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70025834698, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 10/02/2009). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, de 

acordo com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para ordenar que 

a parte requerida exiba, em 30 (trinta) dias, todos os contratos financeiros 

celebrados, findos ou não, bem como o respectivo demonstrativo de 

operações financeiras (espelho e/ou extratos mensais do cartão de 

crédito, de todo o período contratado), sob as penas do artigo 400 do CPC 

(que serão aplicadas na ação principal). Condeno o Banco requerido ao 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que 

arbitro nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 do CPC em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, condenação esta que decorre do 

fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a 

propositura da ação processual não representar uma diminuição 

patrimonial para a parte que necessitou do processo para vencer uma 

crise de colaboração para a realização do direito material. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005254-35.2017.8.11.0041

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:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005254-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME Sentença Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente, após a prolação da 

sentença, compareceu aos autos informando a desistência da presente 

ação e recurso interposto junto ao ID 11703091, tendo em vista a 

composição de acordo realizado pelas partes, constante no ID 12172173. 

Assim sendo, homologo por sentença, para que surta seus devidos e 

legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao 

ID 12172173. Tendo em vista o silêncio do requerido, que mesmo intimado 

para manifestar sobre a petição de acordo, permaneceu silente (ID 

15422788), tenho que houve a concordância tácita, motivo pelo qual, o 

defiro. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, inciso “b” do 

Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e honorários 

advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia do prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008990-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008990-61.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de José 

Pereira de Freitas, no entanto requereu desistência do feito no ID 

14338579. Seguem indeferidos os pleitos de ID’s 9228063 e 13199616, por 

não se utilizaram da via adequada para tal intenção de modificação de 

decisão anterior, que passou irrecorrida. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de acolher o pedido de baixa de 

restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve nenhuma determinação 

anterior deste juízo determinando a inclusão de restrição judicial perante 

ao DETRAN. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007677-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA STELLA DOBRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007677-65.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Rafaela Stella Dobri, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 1528206. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026480-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MOREIRA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026480-96.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaú Unibanco 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Francisco Moreira Ferreira, no entanto requereu desistência do feito no ID 

13932124. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não 

houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão 

de restrição judicial perante ao DETRAN. Ante à renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1011688-06.2018.8.11.0041

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:

ERNANDE JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011688-06.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, consoante 

documentos de ID’s 15476737 e 15476739, com a concordância expressa 

de ambas as partes, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar à SERASA e ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários 

conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do pagamento de 

custas processuais remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º 

do CPC. Ante à renúncia o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031448-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

SERAPIAO ROSA CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031448-72.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. I – Cooperativa de 

Economia e Crédito Mutuo dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo 

e Legislativo do Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução por 

Título Extrajudicial, no entanto, requereu junto ao ID 14822273 desistência 

do feito em relação a um executado: Reginaldo Rosa Cerqueira. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

apenas em relação à executada Mônica Araújo Moreira. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do exequente. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se à exclusão do executado Reginaldo Rosa Cerqueira do polo 

passivo da presente ação, com as cautelas devidas. II – Quanto ao 

executado citado junto ao ID 12552884, certifique-se o decurso de prazo 

para apresentação de defesa pelo mesmo. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 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 das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 3001-58.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO SOARES DA SILVA, SEBASTIÃO JESUÍNO 

DE OLIVEIRA, VIRGINIA SALIÉS, IVAN FORTES DE BARROS, SILENE DOS 

SANTOS GRANJA, MARIA ALBINA BOTELHO ACOSTA, NATAL DA SILVA 

RÊGO, BRAULIO MORAES, OEME COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA, GILSANE APARECIDA FORTES DE BARROS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MANOEL RESENDE RODRIGUES - 

OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047, FABIOLA PASINI - OAB:5.033/MT, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:3065, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:3.490/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT, MARIA 

HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT, SILVIA 

LETICIA DIAS DA SILVA - OAB:8034, VANESSA CRISTINA B. LIRA 

MONTEIRO - OAB:6.875/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face dos executados OEME – Comércio de 

Materiais para Escritório Ltda., Natal da Silva Rego, Virgínia Saliés, Ivan 

Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, Maria Albina Botelho Acosta, 

Ivo Soares da Silva, Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de 

Barros.

O trânsito em julgado da sentença de fls. 998/1011, ratificada pelos 

acórdãos de fls. 1.187/1.215, 1.284/1.290, 1.410/1.429 e 1.565-v/1.575, 

foi certificado à fl. 1.582.

Intimado para dar início ao cumprimento de sentença, o Ministério Público 

requer, in verbis:

“(a) a juntada do Relatório Técnico nº 652/2018, elaborado pelo CAOP/MT, 

com a respectiva memória de cálculo;

(b) seja oficiado ao e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, para 

ciência da Sentença de fls. 998/1011, e providências no que se refere à 

suspensão de direitos políticos dos requeridos;

(c) sejam expedidos mandados de intimação para os executados OEME – 

Comércio de Materiais para Escritório Ltda., Natal da Silva Rego, Virgínia 

Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, Maria Albina 

Botelho Acosta, na pessoa dos seus advogados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento do montante de suas respectivas 

condenações, tal como apontado no Relatório Técnico nº 652/2018, sob 

pena de incidir, pelo não cumprimento voluntário da sentença, em multa de 

10% (dez por cento), nos moldes do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil;

(d) sejam oficiados ao Estado de Mato Grosso, ao Município de Cuiabá e à 

União para que, tomando ciência da r. Sentença condenatória informem se 

Natal da Silva Rego, Virgínia Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos 

Santos Granja, Maria Albina Botelho Acosta exercem cargo, emprego ou 

função na administração direta, indireta ou fundacional e, em caso 

positivo, para que tomem as providências cabíveis para a perda da 

função; e

(e) sejam expedidos ofícios aos seguintes órgãos, para ciência da r. 

sentença de fls. 998/1011. Que impôs aos requeridos a proibição de 

contratarem com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de 05 (cinco) anos: i) 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso; ii) Secretaria de Estado e 

Administração do Estado de Mato Grosso; iii) Advocacia Geral da União; 

iv) Controladoria Geral da União; v) Ministério da Justiça; vi) Ministério do 

Planejamento; vii) Município de Cuiabá/MT; e viii) Município de Várzea 

Grande/MT” (SIC – fls.1588/1589).

Na mesma oportunidade, requer a juntada do Relatório Técnico n° 

625/2018, com a respectiva memória de cálculo.

 É o relato do necessário. Decido.

a)- Preliminarmente, procedam, se necessárias, as anotações pertinentes 

(Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos) para que, 

doravante, o presente passe a tramitar como cumprimento de sentença;

b)- Defiro a juntada do Relatório Técnico nº 652/2018 com a respectiva 

memória de cálculo atualizada;

c)- Determino a inclusão dos nomes dos executados (OEME – Comércio de 

Materiais para Escritório Ltda., Natal da Silva Rego, Virgínia Salíes, Ivan 

Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, Maria Albina Botelho, Bráulio 

Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de Barros Moraes) no Cadastro 
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Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ, anexando ao presente 

feito o comprovante de inserção;

d)- Proceda-se a inclusão do nome dos condenados Natal da Silva Rego, 

Virgínia Salíes, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, Maria 

Albina Botelho, Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de Barros 

Moraes pela sanção de suspensão dos direitos políticos, no sistema de 

informação de direitos políticos do Tribunal Regional Eleitoral-Infodip;

e)- Quanto à condenação dos executados OEME – Comércio de Materiais 

para Escritório Ltda., Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de 

Barros Moraes na proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, expeçam-se ofícios às Administrações 

Federal, Estadual e Municipal, especialmente, ao Tribunal Regional Eleitoral 

de Mato Grosso, a Secretaria Gestão do Estado de Mato Grosso, a 

Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, ao Ministério da 

Justiça, ao Ministério do Planejamento, Município de Cuiabá/M e Município 

de Várzea Grande/MT, para conhecimento e eventuais providências;

f)- Em relação à condenação dos executados Natal da Silva Rego, Virgínia 

Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos Granja, Maria Albina 

Botelho Acosta a perda da função pública e de proibição de contratar com 

o Poder Público etc, pelo prazo de 5 (cinco) anos, expeçam-se ofícios às 

Administrações Federal, Estadual e Municipal, especialmente, a Secretaria 

Gestão do Estado de Mato Grosso, a Advocacia Geral da União, a 

Controladoria Geral da União, ao Ministério da Justiça, ao Ministério do 

Planejamento, Município de Cuiabá/M e Município de Várzea Grande/MT, 

para conhecimento e eventuais providências;

g)- Intime-se os executados OEME Comércio de Materiais para Escritório 

Ltda e solidariamente por seus sócios Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida 

Fortes de Barros Moraes, Natal de Silva Rego, Virginia Saliés, Ivan Fortes 

de Barros, Silene dos Santos Granja e Maria Albina Botelho, nos termos do 

art. 513, §2º, II, do CPC para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento do montante das condenações em ressarcimento do erário e 

multa civil, a ser suportados por eles na seguinte proporção: OEME 

Comércio de Materiais para Escritório Ltda e solidariamente por seus 

sócios Bráulio Moraes e Gislaine Aparecida Fortes de Barros Moraes no 

valor de R$96.823,86 (noventa e sei mil e oitocentos e vinte três reais e 

oitenta e seis centavos); Natal de Silva Rego no valor de R$36.729,54 

(trinta e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro 

centavos); Virginia Saliés, Ivan Fortes de Barros, Silene dos Santos 

Granja e Maria Albina Botelho Acosta, no valor de R$14.523,58 (quatorze 

mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) cada, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos moldes do art. 

523, §1°, do CPC;

h) Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário do montante perseguido, 

o que deverá ser certificado, ou resultando as diligências negativas ou 

insuficientes, vista ao Ministério Público Estadual para requerer o que 

entender de direito;

Expeça-se o necessário. Oficie-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 128422 Nr: 15572-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ACORIZAL - MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ, NILTON 

GERALDINO, GERSON FÉLIX GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CROSARA ABRAHÃO - 

OAB:7.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255/MT

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifico que a petição do requerente, 

juntada às fls. 822/823 ainda não foi apreciada, pois os autos não foram 

remetidos à conclusão à época.

Desta forma, os requerimentos de fl. 853 restam prejudicados neste 

momento processual e serão analisados caso não haja pagamento 

voluntário do débito.

Assim, intime-se o requerido, por meio de seu advogado, via DJE para, no 

prazo de quinze (15) dias, pagar o valor total do débito de R$ 3.685,38 

(três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o referido valor 

e expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se. [

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 710850 Nr: 3844-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198/MT, MARCIA FIGUEIREDO SÁ DE OLIVEIRA - 

OAB:9914/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Município de Acorizal com o 

parcelamento da dívida exequenda (fls. 470), defiro os pedidos do 

representante ministerial de fls. 459/460.

Intime-se o executado Meraldo Figueiredo Sá, por meio de seus 

advogados, via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

acerca do pagamento parcelado, nas condições propostas pelo Ministério 

Público, ou seja, o valor do débito atualizado, com juros, correção 

monetária e multa de 10%, em doze parcelas mensais, sob pena de 

prosseguimento dos atos executórios.

Se houver concordância, o executado deverá juntar, no mesmo prazo, o 

comprovante de depósito da primeira parcela, com o valor devidamente 

atualizado até a data do pagamento, em conta judicial vinculada a este 

processo.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 458489 Nr: 28402-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 Vistos etc.

 A penhora no rosto dos autos do processo n.º 

1029464-53.2017.8.11.0041, foi devidamente formalizada, conforme termo 

de fls. 443-vº.

 O Ministério Público, à fl. 448, manifestou pela suspensão do feito até a 

satisfação da penhora, considerando todas as demais tentativas 

frustradas de encontrar bens do requerido suficientes para adimplir a 

obrigação de ressarcir o erário.

 Dessa forma, considerando que o presente processo está em fase de 

cumprimento de sentença há mais de quatro anos, sem se lograr êxito em 

localizar bens do executado, defiro o pedido de fls. 448 e suspendo o 

processo até o julgamento da ação n.º 1029464-53.2017.8.11.0041, em 

trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos 

termos do inciso I, do art. 921, por analogia à alínea “a”, V, do art. 313, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 258855 Nr: 20996-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MDA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SALINA BELO 

NONATO - OAB:175940/SP, DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA 

OLIVEIRA - OAB:4198/MT, MARCIA FIGUEIREDO SÁ - OAB:9914/MT

 Vistos etc.

O representante do Ministério Público pleiteou pela suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação do requerido, no entanto, não há informação nos 

autos que o requerido seja habilitado para direção de veículo automotor.

 Também, muito embora a medida pleiteada encontre respaldo no art. 139, 

inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH não guarda qualquer relação com 

a pretensão do cumprimento da sentença, que é o ressarcimento do dano 

causado ao erário pelo requerido.

 Não há nenhum elemento a indicar que a medida trará efetividade ao 

processo, sendo forçoso reconhecer sua inadequação e 

desproporcionalidade no caso vertente, motivo pelo qual, indefiro o pedido 

de fl. 655.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 656.

Diante das tentativas frustradas de localizar bens do requerido, 

suficientes para satisfazer a obrigação, suspendo o processo, pelo prazo 

de um ano, na forma do artigo 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Procedam-se as baixas e anotações necessárias e, decorrido o prazo, 

certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 314446 Nr: 19208-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO & MORAES LTDA., JOSÉ ANTONIO 

MARINHO ALVES DA SILVA, JOAQUIM CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT,  ROBERTO CAVALCANTI  BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Vistos etc.

 Desapensem-se os volumes que não contêm documentos, peças e 

informações indispensáveis ao cumprimento da sentença, a fim de facilitar 

o manuseio dos autos.

Analisando os autos, verifico que a empresa requerida Posto Europa foi 

devidamente intimada, por seu patrono, para efetuar o pagamento do 

débito, mas, na oportunidade, propôs acordo para quitar a dívida, o que 

não foi aceito pelo Ministério Público (fls. 1.022/1.022-vº).

No caso, o valor proposto pela requerida para quitação do débito 

corresponde a menos de dez (10) por cento do valor atualizado da 

condenação, devidamente acrescido da multa prevista no art. 523, § 1º do 

CPC, pois a manifestação da parte, ainda que propondo o pagamento 

parcelado da dívida, não afasta a sua incidência.

 Também, como bem ponderou o representante do Ministério Público, 

aceitar a proposta feita pela empresa requerida importa em renúncia 

substancial da indenização que foi expressamente fixada na decisão que 

se tornou imutável, o que entendo não ser possível.

 Outro ponto importante a ser lembrado é que, no cumprimento de 

sentença, a lei veda expressamente a possibilidade de pagamento 

parcelado, conforme prevê o §7º, do art. 916, do CPC.

Desta forma, considerando que o prazo para o pagamento voluntário da 

dívida transcorreu in albis e que a proposta de acordo não afasta a 

incidência da multa do defiro o pedido do ministerial de fls. 1.022/1.022-vº.

Proceda-se a penhora on-line, via Bacenjud, no valor de R$ 373.823,10 

(trezentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e três reais e dez 

centavos), em desfavor da empresa requerida Europa Comércio de 

Combustíveis Ltda (CNPJ nº 37.503.315/0001-61).

O feito permanecerá no gabinete até a efetivação da ordem.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089614 Nr: 6034-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM MOARES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS para 

conhecimento de terceiros, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 

4.717/65, a fim de que possam intervir no processo como litisconsórcio.

Resumo da inicial:Trata-se de de Ação Popular de Reparação de Danos ao 

Erário contra Atos de Improbidade Administrativa proposta por Alonso 

Alves Pereira em desfavor de Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto 

objetivando a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade 

administrativa que causa prejuízo ao erário ou, de forma alternativa, por 

ofensa aos princípios da administração pública, nas sanções de 

ressarcimento integral do dano, acrescido de correção monetária e juros 

de mora, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Alega, em síntese, que o 

requerido, no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso participou, no período de 19 a 22 de janeiro de 

2015, na cidade de Granada, Espanha, de um encontro internacional de 

juristas, com o lançamento do livro “Juristas do Mundo”. No entanto, o 

requerido teria informado ao órgão a que está vinculado, que o evento iria 

acontecer no período de 15/01/2015 até 28/01/2015, e então, solicitou e 

recebeu dos cofres públicos o valor de R$ 23.660,00 (vinte e trtês mil, 

seiscentos e sessenta reais) referente a catorze (14) diárias, enquanto o 

evento, na verdade, durou apenas três (03) dias

Decisão/Despacho:Vistos etc.Tendo em vista que o autor popular não 

promoveu o andamento do processo, conforme certidão lançada na ref. 

56, publique-se edital, com prazo de trinta (30) dias, para conhecimento de 

terceiros, conforme preceitua o art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. Decorrido o 

prazo do edital e de eventual manifestação e nada sendo requerido, 

certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Valdirene Caetano de Araujo Kawafhara - 

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792955 Nr: 47040-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 

3437, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB/MT 21.646 a devolver 

em Juízo os autos 47040-52.2012.811.0041 - Cód. 792955, no prazo de 24 
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horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1321566 Nr: 13632-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON SALGUEIRO, GENERINO VAGNER 

FILHO, G. V. FILHO EIRELI - ME, REDE PONTO MAIS - TECNOLOGIA EM 

MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB/MT 21.646 a devolver 

em Juízo os autos 13632-60.2018.811.0041 - Cód. 1321566, no prazo de 

24 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 903082 Nr: 32146-03.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, JUSTINO 

MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DE SOUSA AFONSO DA 

SILVA - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - 

OAB:MT/13.145, LENINE POVOAS DE ABREU - OAB:17.120, TALITA 

ALESSANDRA MORI COIMBRA - OAB:14.194/MT

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls. 587/589, que informa que a decisão dos 

Recursos Especial e Extraordinário suspendeu o v. acórdão proferido nos 

autos do Recurso de Apelação/Reexame Necessário n.º 10966/2014 e, 

não havendo nos autos revogação do efeito suspensivo concedido, 

determino a suspensão deste cumprimento da sentença até o julgamento 

dos recursos interpostos pela Câmara Municipal de Cuiabá.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003692-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GEORGINA RIBEIRO PIRES (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão. CUIABÁ, 18 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000778-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031534-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522/O 

(ADVOGADO(A))

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638/O 

(ADVOGADO(A))

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028933-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. C. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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U. L. S. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021179-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA MARIA MOURA PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ORLANDO BONFIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022113-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA FELIX DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT0011548A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030295-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013326-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE ALVES SAMPAIO (RÉU)

LUAN GUILHERME SAMPAIO MAGALHAES (RÉU)

DERIC SAMPAIO MAGALHAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010172-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010172-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE GONCALVES 

FERREIRA, RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR RÉU: DENIS 

TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO Vistos etc. A pauta de audiência 

dessa Magistrada encontra-se extensa. Além disso, a natureza da matéria 

induz à busca de auto composição. Assim, tendo em vista ser a 

conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio entre as partes, 

bem como as implementações do CNJ, a esse respeito. Pela Resolução nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 260 de 624



125, foi determinado aos Tribunais, a criação de Núcleos Permanentes de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e para atender aos Juízos, 

Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, fazendária, 

previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e 

Fazendários, foi determinado a criação dos Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania, conhecidos como os CEJUSCs, incumbidos de 

realizarem as sessões de conciliação e mediação pré-processuais, cujas 

audiências são realizadas por conciliadores e mediadores credenciados 

junto ao Tribunal.” Designo sessão de mediação, para o dia 30 de outubro 

de 2017 às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030297-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030622-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN PAIVA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON EVERLY DE MOURA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PANSONATO SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. CUIABÁ, 18 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055797 Nr: 49072-25.2015.811.0041

 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: BFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BESA, HBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDAO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIA JANE 

BRANDAO MARTINS GARCIA, para devolução dos autos nº 

49072-25.2015.811.0041, Protocolo 1055797, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044012-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREIA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

BERENICE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREZINHO DA SILVA (REQUERENTE)

DOMINGAS NEVES DA SILVA (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:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044012-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DOMINGAS NEVES DA SILVA, ANDREZINHO DA SILVA, 

JULIO CESAR DA SILVA, BERENICE APARECIDA DA SILVA, ANDREIA 

FATIMA DA SILVA, EVERTON SEBASTIAO DA SILVA REQUERIDO: ANDRE 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização 

Judicial, proposto perante este juízo por Domingas Neves da Silva, 

Andrezinho da Silva, Julio Cesar da Silva, Berenice Aparecida da Silva, 

Andreia Fátima da Silva e Everton Sebastião da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Buscam os requerentes o levantamento dos 

valores deixados pelo de cujus André Ferreira da Silva, referente ao saldo 

salarial deixado pelo falecido. Observando-se os documentos 

colacionados ao processo, e conforme a certidão de óbito, constante do 

Id. 17114847 têm-se informações de que o falecido, deixou bens a 

inventariar. O levantamento de valores depositados em conta bancária é 

autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros bens a 

inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se aplica 

às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos 

por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Diante do exposto, intime-se o ilustre subscritor da exordial, 

para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que esclareça 

quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na certidão de 

óbito do falecido, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 
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Substituição Legal

Decisão 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):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034666-74.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): STEFFANY APARECIDA DA SILVA REIS RÉU: ROBERTO DE 

OLIVEIRA REIS Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 

17114414. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Steffany 

Aparecida da Silva Reis, em desfavor de Roberto de Oliveria Reis, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que, a exequente requer 

o cumprimento da obrigação alimentar referente aos meses de junho a 

agosto de 2018, pelo rito do art. 528 do CPC. No entanto, a ação fora 

proposta em 11.10.2018 e, conforme dispõe o art. 528, § 7º do CPC, o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado, se compreende 

nas ultimas três prestações alimentícias, ao ajuizamento da ação. Sendo 

assim, intime-se o executado[1], nos moldes do art. 523 e 513 §2º do CPC, 

na pessoa de seu advogado, se constituído, por via do DJE; por AR, se 

representado pela digna Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído; por edital, se revel na fase de conhecimento, para em 15 

(quinze) dias, pagar o valor de R$ 2.877,76 (dois mil, oitocentos e setenta 

e sete reais e setenta e seis centavos), correspondentes às prestações 

alimentícias, devidas nos meses de junho a agosto/2018, acrescidos de 

custas, se houver. Intime-se a parte devedora, para efetuar o depósito da 

pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte autora, que 

deverá ser informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Não pago o 

débito, no prazo acima estabelecido, o montante será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no 

importe de 10% (dez por cento), sobre o valor devidamente atualizado. Em 

caso de pagamento parcial, no prazo previsto no caput do art. 523 do 

CPC, a multa e os honorários, incidirão somente sobre o restante. Não 

efetuado, tempestivamente, o pagamento voluntário do valor devido, com a 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, para a penhora de tantos 

bens quantos bastem, para o pagamento do débito exequendo, com 

observância dos bens que tiverem sido indicados pelo exequente (art. 

524, VII CPC). Consigne-se no mandado que, caso queira, o executado 

poderá apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

próprios autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente, como mandado de 

intimação do executado. Notifique-se o digno Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ROBERTO DE OLIVEIRA 

REIS (EXECUTADO) –RTEC Instalação e Manutenção de Postos de 

Combustíveis- Rua Nicolau Bussiki, nº 01, Bairro Marajoara, em Várzea 

Grande/MT, CEP: 78138-260. ZONA: 06

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034088-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O 

(ADVOGADO(A))

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

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034088-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação 

de Autorização Judicial, proposta por Antônio Gomes de Souza, 

devidamente qualificado nos autos. Esclareceu o autor que, era casado 

com Hezir Assis de Oliveira Gomes – id. 15785692, falecida em 

22/09/2018 – id. 15785693, que deixou dois filhos e saldo em conta 

poupança, no valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

inexistindo outros bens a serem inventariados – id. 16075600. Termo de 

renúncia dos filhos da falecida, consta do id. 165302997. Por meio do 

sistema Bacenjud, foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 5.855,58 

(cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos), de R$ 40,30 (quarenta reais e trinta centavos), e R$ 40,30 

(quarenta reais e trinta centavos), conforme extratos de id. 16934555 (p. 

1/4). Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde 

das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores 

bloqueados em favor do autor, transferindo-os para a conta nº. 25.471-2, 

agência 1695, operação 001, em nome de Ademir Soares Guimarães 

Junior, CPF 545.167.221-00 - id. 16940942. Concedo a gratuidade 

processual postulada. 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, 18 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039089-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NEI GUERRA SPOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA GUERRA SPOLON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039089-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JORGE NEI GUERRA SPOLON REQUERIDO: JOSEFINA 

GUERRA SPOLON Vistos etc. Trata-se de Ação de Autorização Judicial, 

proposta por Josefina Guerra Spolon, representada por seu curador Jorge 

Nei Guerra Spolon, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, a requerente, hoje com oitenta e quatro anos de idade, é proprietária 

de um imóvel, de matrícula nº. 65.146 – id. 16426723 que, mesmo antes de 

sua doença, já objetivava a venda, visando o fim dos problemas com 

locatários. Ocorre que, atualmente, a venda se faz necessária para 

auxiliar no custeio das despesas com o seu tratamento, pagamento de 

cuidadoras, gastos pessoais etc, razão pela qual, pugnou por autorização 

judicial, para que possa efetivá-la. Ademais, pretende a autora, 

autorização judicial para a venda do automóvel Citroen C3 Picasso, placa 

OBB9879, avaliado, de acordo com a Tabela Fipe, em R$ 32.698,00 (trinta 

e dois mil seiscentos e noventa e oito reais), cujo qual, no mercado, 

alcança R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), pois não está sendo utilizado. 

A inicial veio acompanhada por contrato particular de promessa de compra 

e venda de imóvel, realizado entre a autora e Marildes de Souza Ourives, 

ajustado pelo preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – id. 

16426724 (p. 2), por cópia da sentença que decretou a curatela da autora 

– id. 16426730 (p. 53), pelo documento de registro do veículo – id. 

16427197 (p. 1) e da avaliação pela tabela Fipe – id. 16426732. Instado a 

se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou favoravelmente ao 

pedido inicial, mediante o depósito em conta judicial dos valores 

arrecadados com as vendas e prestação de contas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Observa-se dos autos que, a autora conta hoje 

com oitenta e quatro anos e, em decorrência de meningoencefalite e 

meningomielite bacteriana – CID 1004.2, foi submetida à curatela. A autora 

é proprietária de um apartamento, nesta cidade, e de um veículo, em 

relação aos quais pretende, por meio de seu curador, a venda. A 

considerar as condições pessoais da autora, notadamente a idade 

avançada e seu quadro de saúde, que demandam tratamentos e cuidados 

pessoais por terceiros, a venda dos bens se constituem em medida mais 
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vantajosa à mesma. Quanto ao imóvel, especificamente, a autora já conta 

com promessa de compra e venda – id. 16426724, pelo preço ajustado em 

R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), razoável frente ao valor em que 

adquirido. O veículo é bem de fácil e rápida desvalorização, e sua venda, 

por assim ser, efetivamente se apresenta como forma de salvaguardar o 

patrimônio da curatelada. Entretanto, os valores obtidos com as vendas 

não ficam à livre disposição de seu curador, devendo sua utilização 

passar pelo crivo do Judiciário, ouvido o Ministério Público e impõe o dever 

de prestação de contas, pois decorre do múnus exercido. Sendo assim, 

os valores auferidos com as vendas deverão ser depositados em conta 

judicial, vinculada aos presentes autos, para levantamento em caso de 

comprovada necessidade, mediante autorização judicial, ouvido, 

previamente, o ilustre Ministério Público. Diante do exposto, e com amparo 

na manifestação Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

autorizar a venda do imóvel de matrícula nº. 65.146 – id. 16426723, e do 

veículo Citroen C3 Picasso, placa OBB9879, de propriedade da autora, 

mediante depósito judicial dos valores auferidos e prestação de contas, 

em 02 (dois) meses, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará, em favor da autora, representada por 

seu curador. 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, 18 de dezembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029393-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO VELOSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINALDO VELOSO GOMES OAB - MT592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALZIRA BEZERRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1029393-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELINALDO VELOSO GOMES 

REQUERIDO: ADALZIRA BEZERRA GOMES Vistos. Reconheço o equivoco 

ao declinar a competência à primeira Vara de Família desta Comarca, 

motivo pelo qual acolho o devido retorno do processo. Verifico que o 

comprovante de pagamento das custas, refere-se apenas ao 

agendamento, não provando a quitação. Intime-se a comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006725-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA CRUZ ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIL JOSE LIMA DE LANA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Trata-se de processo remetido em conclusão em razão da ausência 

de manifestação da parte autora, determinada no despacho proferido com 

id. 14001524. Em tais situações, deve ser promovida a intimação pessoal 

da parte autora, por meio de impulsionamento pela Gestora Judicial, 

independentemente de conclusão. Intime-se pessoalmente a parte autora, 

por carta, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao 

processo, sob pena de extinção. Devolvida a correspondência por 

alteração de endereço, intime-se por edital. Decorrido o prazo para 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para extinção. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032382-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1032382-30.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA HELENA ARRUDA DE 

ALMEIDA SOUZA REQUERIDO: EURIPEDES LUIZ DE SOUZA Vistos. Acolho 

a emenda constante de movimento 13516138. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Informa a inicial que o falecido era genitor da 

requerente, entretanto, analisando os documentos acostados, verifico que 

consta certidão de casamento entre a requerente e o de cujus, situação 

que deverá ser esclarecida. Ademais, verifico que o falecido deixou filhos, 

portanto, até prova em contrário, todos têm direito ao que pleiteia a 

requerente. Sobre isso, diga a autora, declinando os nomes e a 

qualificação dos demais herdeiros ou requerendo o que entender de 

direito. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007398-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro o requerimento formulado na petição com id. 16872823, visto 

que saldo de pensão estão isentos do ITCD e podem ser levantados por 

simples alvará (Lei n. 6.858/1980). Expeça-se alvará conforme postulado. 

Após, diga a inventariante. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039981-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762/O 

(ADVOGADO(A))

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

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Acolho os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Alvará Judicial impetrado por Alessandro Ferreira da Silva para 

fins de levantamento e saque de verbas rescisórias junto ao Banco do 

Brasil, em nome da falecida Marilei Luiza Magalhães, falecida em 

19.10.2018. Em análise a inicial e os documentos acostados, verifico que o 

requerente foi qualificado como casado, bem como, cônjuge da falecida, e 

a certidão de óbito declara que ela era casada, mas não consta o referido 

estado civil de ambos nos autos. Além disso, a certidão de óbito confirmou 

que a falecida deixou um filho, porém, apenas o autor requereu o Alvará 

Judicial. Sendo assim, o prosseguimento da ação depende de que seja 

esclarecida essa questão, porque até prova em contrário, ele tem direito 

ao que pleiteia o requerente. Sobre isso, diga o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, declinando o nome e a qualificação do herdeiro ou 

requerendo o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007330-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA NAZARIO MAGALHAES (REQUERENTE)

MICHELY MARIA MAGALHAES NAZARIO (REQUERENTE)

ESMAEL MARIO NAZARIO (REQUERENTE)

ZULEI NAZARIO CANDIDO (REQUERENTE)

JORGE GUILHERME PINTO NAZARIO (REQUERENTE)

WAGNER ANTONIO NAZARIO (REQUERENTE)

JEOVANA CRISTIANA NAZARIO SOARES (REQUERENTE)

JUNIOR BENEDITO NAZARIO (REQUERENTE)

SUZANA NAZARIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PINTO NAZARIO (INVENTARIADO)

MANOEL PAULO NAZARIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Converto o rito do inventário para o arrolamento sumário. Intimem-se 

os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam o 

processo com as certidões de óbito dos herdeiros falecidos, certidão 

negativa do Estado de Mato Grosso (conjunta PGE/SEFAZ), que pode ser 

emitida no site da SEFAZ/MT e as certidões de inexistência de testamento 

(CNJ, Prov. 56/2016). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041425-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINO VITOR FRANCO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - 134.180.898-01 (PROCURADOR)

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - 021.153.989-98 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 1041425-54.2018 Vistos. 

José Domingos da Silva e Josino Vitor Franco da Silva ingressaram com a 

presente ação, visando extinguir, de forma consensual, a pensão 

alimentícia, nos termos da inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Verifico 

que os requerentes são maiores e capazes e, consensualmente, 

pretendem a homologação do acordo por eles entabulado, extinguindo a 

obrigação alimentícia. Sendo assim, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado constante da 

petição inicial (id. 16766662), que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Determinando que se expeça ofício para 

que, cessem os descontos em folha de pagamento do primeiro requerente, 

em relação ao alimentando Josino Vitor Franco da Silva. Por fim, declaro 

resolvido o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, 

do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041425-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINO VITOR FRANCO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - 134.180.898-01 (PROCURADOR)

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - 021.153.989-98 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 1041425-54.2018 Vistos. 

José Domingos da Silva e Josino Vitor Franco da Silva ingressaram com a 

presente ação, visando extinguir, de forma consensual, a pensão 

alimentícia, nos termos da inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Verifico 

que os requerentes são maiores e capazes e, consensualmente, 

pretendem a homologação do acordo por eles entabulado, extinguindo a 

obrigação alimentícia. Sendo assim, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado constante da 

petição inicial (id. 16766662), que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Determinando que se expeça ofício para 

que, cessem os descontos em folha de pagamento do primeiro requerente, 

em relação ao alimentando Josino Vitor Franco da Silva. Por fim, declaro 

resolvido o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, 

do Código de Processo Civil. Após, ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. P. I. C.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741306 Nr: 38100-35.2011.811.0041

 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: MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerida para que traga aos autos a 

matrícula atualizada do bem imóvel, dentro do prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, impulsiono os autos para proceder a initmação da parte 

requerente para que se manifeste acerca da petição de fls. 58/58/61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 969129 Nr: 8930-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Visto.

 Defiro o requerimento de fl. 116.

 Expeça-se com urgência.

 A requerente deverá desocupar o imóvel, conforme já anteriormente 

determinado.

 Liberado o dinheiro, se nada for requerido pelas partes, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, arquive-se, com as baixas pertinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1084760 Nr: 3714-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

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

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 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.
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 Por meio da presente ação, a requerente busca a decretação do divórcio, 

partilha, fixação de alimentos e condenação do requerido em danos 

morais.

 Na decisão de fl. 69, foi indeferida a liminar que visava a fixação de 

alimentos provisórios, designada audiência de tentativa de conciliação e 

determinada a citação.

 Às fls. 83/96 foi apresentada a contestação, na qual o requerido 

impugnou a gratuidade de justiça requerida pela autora, e pugnou pela 

improcedência dos pedidos.

 Às fls. 137/144 foi apresentada a impugnação.

 Às fls. 170/175 foi apresentada manifestação do requerido.

 No que se refere à impugnação da gratuidade de justiça deferida à parte 

autora, caberia ao requerido comprovar que ela tem capacidade financeira 

de suportar o pagamento, sem prejuízo próprio ou de sua família. No 

entanto, se limitou a contestar o pedido, sem trazer qualquer prova que 

pudesse dar guarida às suas alegações.

 Assim, mantenho a gratuidade de justiça deferida em prol da requerente.

 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 13 de 

março de 2019, às 16h:30min.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de 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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015581-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Defiro ao espólio a gratuidade processual. Trata-se de ação de 

arrolamento sumário em que a viúva e os herdeiros de Aurelino de Almeida 

pretendem doar o acervo hereditário para terceira pessoa. Consoante o 

disposto no art. 1.793 do Código Civil, a cessão de direitos hereditários 

deve ser realizada por meio de escritura pública, e não pode compreender 

bem individualizado. Diante do exposto, determino que a petição inicial seja 

emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada dos seguintes 

documentos: a) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. 

56/2016); b) certidões negativas de débitos fiscais, em nome do 

inventariado, emitidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ/PGE) e da Receita Federal do Brasil; c) escritura pública 

de cessão de direitos hereditários. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1041134-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYS MARY RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS (RÉU)

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 : 

1041134-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LAYS MARY RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: RAFAEL AZEVEDO DOS SANTOS Vistos. A presente ação foi 

distribuída para esta Vara Judicial, no entanto fora o nobre juízo da 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher, o prolator da decisão que fixou os alimentos em favor dos autores. 

Por isso, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, 

declino a competência para processamento desta ação. Redistribua-se ao 

ilustre Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028138-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA PEDROSO VEGGI (REQUERENTE)

RODRIGO SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYANA PEREIRA SOARES OAB - MT17092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1028138-24.2018.8.11.0041. Vistos. Rodrigo Santos Rocha e Isabel 

Cristina Pedroso Veggi Rocha aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – id. 14986131. Determinada a emenda da inicial 

(id. 15036006), foi devidamente atendida pelos requerentes (id. 

15439979). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido 

(id.16776820). É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de divórcio 

consensual, direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que pode 

ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges. A 

certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Em face do 

exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos (id. 14986131), 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. 

Ressalva-se que o valor da pensão alimentícia, por exigência legal, deverá 

ser reajustada de acordo com os reajustes que sofrer o salário mínimo. 

Essa correção é necessária e está prevista no art. 1.710, do Código Civil, 

e visa a que se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova 

ação, periodicamente; Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Justiça gratuita. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012433-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

BENEDITA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

SALUSTIANO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1012433-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITA DE OLIVEIRA 

SOUZA, MARIA DA GLORIA OLIVEIRA, SALUSTIANO NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JOAO NUNES DE OLIVEIRA Visto. Trata-se de ação de 

arrolamento sumário em que foi determinada a emenda da petição inicial, a 

fim de que os autos fossem instruídos com os documentos imprescindíveis 

para o seu processamento. Entretanto, em 30.8.2018, foi certificado o 

decurso do prazo, sem que a inicial fosse emendada (id. 15090598). É o 

relatório. D E C I D O. O inventário sob a forma de arrolamento, segundo o 

disposto no art. 659 do Código de Processo Civil, é ação que deve ser 

homologada de plano pelo juiz. Vê-se, por isso, que tal espécie de ação 
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deve ser proposta com a documentação necessária para que seja 

homologada, ou seja, instruída com plano de partilha amigável e todos 

documentos necessários para comprovação do direito postulado. No caso 

em lume, apesar disso, foi oportunizada a emenda da inicial, 

assinalando-se prazo razoável e, mesmo assim, a ação foi abandonada. A 

inércia da parte autora, que não emendou a inicial, bem como não 

apresentou todos os documentos necessários, impõe a extinção do 

processo, independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 

267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405 – Grifou-se). Quanto ao julgado 

retro mencionado, ressalto que embora relativo ao Código de Processo 

Civil de 1973, mantem-se válido, visto que o texto das normas nele 

referidas não foram alterados no novel Digesto Processual de 2015. Em 

face do exposto, com fulcro no art. 319, inciso VI; art. 320, 321, parágrafo 

único, e art. 330, IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Em consequência, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas, visto que foi deferida a assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17.12.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015525-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA HELENA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ OAB - MT21173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIO DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1015525-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENEDITA HELENA DE 

CAMPOS REQUERIDO: INOCENCIO DA COSTA CAMPOS Vistos. Benedita 

Helena de Campos propôs a presente Ação de Curatela em face de 

Inocêncio da Costa Campos. Relatou que é esposa do requerido, que por 

sua vez, sofre de Alzheimer já em fase avançada (CID-G30), estando 

incapacitado de exercer os atos da vida civil, o que justifica a propositura 

da presente demanda. Pede, ainda, que conste no alvará poderes 

específicos para que possa representa-lo perante a Caixa Econômica 

Federal, com fim de levantamento de RPV. Na decisão inicial (ID n. 

14266026) foi deferida a curatela provisória, e determinada a realização 

do estudo psicossocial, sendo que o relatório foi acostado na 

movimentação n. 15288842. No movimento n. 16361467 o Ministério 

Público opinou pelo deferimento do pedido. É o relatório. D E C I D O. 

Constata-se dos autos que a autora busca a curatela de seu esposo, 

pessoa com 93 (noventa e três) anos de idade, portador de Alzheimer, 

estando incapacitado de exercer os atos da vida civil e também os 

particulares, sendo dependente de terceira pessoa na defesa de seus 

interesses. Dada a gravidade da situação enfrentada pelo requerido, este 

juízo nem mesmo designou audiência de entrevista, mas determinou a 

realização do estudo psicossocial do caso, cujo relatório traz o seguinte: 

“Conclusão: (...). Em visita domiciliar, pudemos observar que o mesmo se 

encontra acamado, aparentemente fragilizado, emagrecido. (...). a filha 

Sra. Rosemary (filha mais velha), reside na mesma casa, e tem se 

colocado disponível a auxiliar nos cuidados com o genitor, face à condição 

de saúde debilitada que ele se encontra, proveniente do Mal de Alzheimer, 

que fora acometido, que causou sequelas, como dificuldade de mobilidade, 

perda de visão, necessita de apoio em tempo integral, para se alimentar, 

higienizar e se locomover. Faz uso de cadeira de rodas, para se 

locomover pela casa.(...). Considere-se também, que a inicial foi instruída 

por laudo médico em que o neurologista afirma que a enfermidade que 

acomete o requerido está em estágio avançado, como pode ser 

confirmando na movimentação n. 13513539. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de deferimento da curatela, frente à inegável limitação que o 

requerido possui de manifestar sua vontade de maneira livre e 

desembaraçada. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio como 

Curadora definitiva ao requerido, a senhora Benedita Helena de Campos. 

Por fim declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 

755, § 3º do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o alvará, 

consignando que a curadora possui poderes específicos para representar 

o curatelado perante a Caixa Econômica Federal, com fim de levantamento 

de RPV. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 18 de dezembro de 

2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1039934-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1039934-12.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

2.769,15 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Crédito 

Complementar, Intimação / Notificação]->LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151) POLO ATIVO: Nome: IRACI PIRES DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 1801, - DE 1972 A 

2944 - LADO PAR, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-000 

POLO PASSIVO: Nome: SIMEI DA SILVA BARROS Endereço: RUA BELÉM, 

43, RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-263 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA / 

INVENTARIANTE para tomar ciência da decisão de ID N. 16637746. 

CUIABÁ, 18 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 
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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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1039934-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte)Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1039934-12.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 2.769,15 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

Crédito Complementar, Intimação / Notificação]->LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151) POLO ATIVO: Nome: IRACI PIRES DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 1801, - DE 1972 A 

2944 - LADO PAR, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-000 

POLO PASSIVO: Nome: SIMEI DA SILVA BARROS Endereço: RUA BELÉM, 

43, RESIDENCIAL SANTA INÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-263 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS 

HERDEIROS/INTERESSADOS para tomar conhecimento do contéudo do 

processo em epígrafe, conforme decisão anexa: SENTENÇA: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Incidente n. 1039934-12.2018.8.11.0041. Ação: 

Habilitação de Crédito. 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. 

Apense-se/Associe-se aos autos de nº 1026839-12.2018.8.11.0041. 

Após, nos termos do art. 642 e seguintes do CPC, intimem-se os herdeiros 

e A Inventariante, para manifestarem sobre o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, com a observância de que a intimação/cientificação será 

pessoal somente em relação a quem não tiver advogado constituído nos 

autos de inventário/arrolamento. Cumpra-se. Assinado eletronicamente 

por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 23/11/2018 13:47:17 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFNLWVLWT ID do documento: 16637746 

PJEDAFNLWVLWT E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. CUIABÁ, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032644-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FLORIANO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO MEDEIROS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1032644-77.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 13.806,92 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MARIA CLARA FLORIANO 

MEDEIROS Endereço: VINTE E OITO, 4, QUADRA 45 ST 5, CPA III, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78058-386 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ARNALDO MEDEIROS 

Endereço: N, 16, QUADRA 15, JOAO BOSCO PINHEIRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78056-816 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição 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 (art. 523 de seguintes do CPC). DESPACHO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1032644-77.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Constata-se que a parte 

Exequente na petição de Id n. 14712142, pleiteia a intimação do Executado 

por edital, uma vez que não possui informações acerca do atual endereço 

do mesmo. Dessa forma, acolho o pedido e de acordo com os artigos 523 

e 513 § 2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). Cientifique-o de 

que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 

10% (dez por cento) e a incidência de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 

CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do 

art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 

CPC). Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 

Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação do Executado, o que deverá ser certificado, 

decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. 

Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito pelo prazo legal. Após manifestação do Executado e/ou da 

Curadora, se for o caso, ou ainda se extrapolado o prazo assinalado sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a 

parte Exequente e voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

03/09/2018 17:57:53 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDATLMZDWZK ID do 

documento: 15131720 PJEDATLMZDWZK VALOR DO DÉBITO: R$ 

13.806,92 (treze mil oitocentos e seis reais e noventa e dois centavos), 

com os acréscimos legais e eventuais parcelas que se vencerem no 
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curso do processo, que poderá ser efetuado na Conta10804-4, agência 

1918, op. 013, Caixa Econômica Federal, de titularidade da genitora da 

Requerente Sra. Marcia Rosa Floriano, inscrita no CPFsob o n. 

632.713.621-49. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVA MARIA DE 

CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014358-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. D. S. (RÉU)

D. D. F. B. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1014358-51.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ELESSANDRO 

BATISTA PEREIRA Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 237, CPA IV, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: Alessandra Cristina Pereira da 

Silva Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART, 485, LIBERDADE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-208 Nome: DELMA DE FATIMA BORGES SILVA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO GOULART, 485, LIBERDADE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-208 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO Ativo, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual, mediante a constituição de advogado(a), 

esclarecendo inclusive se mantém o interesse no prosseguimento deste 

processo, sob pena de extinção/arquivamento, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DESPACHO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1014358-51.2017.8.11.0041. Ação: Anulatória de 

paternidade com retificação de registro civil e indenização por danos 

morais e pedido liminar Vistos, etc... Diante do certificado, Id n. 13064213, 

intime-se o Requerente, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, 

mediante a constituição de advogado(a), esclarecendo inclusive se 

mantém o interesse no prosseguimento deste processo, sob pena de 

extinção/arquivamento. Após, considerando que já houve manifestação 

pela Requerida, Id n. 12839414, ouça o Ministério Público e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 03/09/2018 

17:57:54 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHNRJWJFW ID do documento: 

15131820 PJEDAHNRJWJFW 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, EVA MARIA DE CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1041823-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1041823-98.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

3.560,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) POLO 

ATIVO: Nome: ANDREA MARTINS MAFRA Endereço: RUA BARBACENA, 

457, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-175 POLO PASSIVO: Nome: 

ROBERTO BUENO DA SILVA FILHO Endereço: RUA JOÃO BENEGAS 

ORTIZ, 523, JARDIM MARICA, MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08775-530 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA 

PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE ID N. 16869463. CUIABÁ, 18 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 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703252 Nr: 37874-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GONÇALVES MARTINS 

FILHO - OAB:12.304-A/MT, ILVANIO MARTINS - OAB:12301-A, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre o leilão negativo, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 819664 Nr: 25937-52.2013.811.0041

 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: PEDRINA FRANCISCA DA CRUZ, NEUZA PEREIRA LEITE 

BRUM, SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM, NILZA PEREIRA SILVA, COSME 

FRANCISCO DA SILVA, NIVALDO PEREIRA LEITE, GREYCE DE SOUZA 

LEITE, EDER DE SOUZA LEITE, AHDBL, LENIL JANETE DE BARROS, 

ESPÓLIO DE NIZALDO PEREIRA LEITE, GREICIENI DE SOUZA LEITE, LHDBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALBERTINO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19.140/MT, Ronilto Rodrigues Gonçalves - 

OAB:19140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e mais que dos autos consta homologo por sentença, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha de fls. 

193/196, salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão 

de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância 

ainda de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou 

isenção de tributos e de inexistência de débito junto à Fazenda Pública 

(Municipal, Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei 

Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 

143. Prestação de contas no prazo de trinta dias, em observância parecer 

ministerial, fls. 197v, no que diz respeito ao resguardo do interesse de 

herdeiro incapaz. Após, prestada as contas oportunize-se, ainda, a 

manifestação ministerial. Custas/despesas processuais, nos termos da 

lei.Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC).Cumpra-se, com a observância 

das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1149218 Nr: 31353-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVNA, WONP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o recurso de apelação interposto às fls. 138/161, intime-se 

a parte exequente/recorrida, para responder no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1010 § 1º do CPC) e se houver questões preliminares, nos termos do 

artigo 1009 § 1º do CPC, intime-se a parte recorrente, para manifestar em 

15 (quinze) dias, (art. 1009 § 2º CPC).

 No caso de eventual recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1135776 Nr: 25459-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAH, JALH, JFLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e, em observância, ainda, do determinado às fls. 77, 

intime-se a inventariante para que apresente, no prazo de vinte dias, o 

plano de partilha, com a indicação dos bens/patrimônio, valores e 

quota-parte de cada herdeiro, bem como, no mesmo prazo, providencie, 

ainda, antes de qualquer outra decisão, a comprovação de inexistência de 

registro de testamento em nome do de cujus, de acordo com o Provimento 

56/2016 do CNJ, podendo requerer o que mais de direito.Após, voltem os 

autos conclusos para análise. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052794 Nr: 47752-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUETA DO CARMO BARBOSA SILVA, NIVALDO 

RIBEIRO DA SILVA, SEBASTIÃO NILDO DA SILVA, NILSON RIBEIRO DA 

SILVA, MARINETE RIBEIRO DA SILVA, VILSON RIBEIRO DA SILVA, 

IOSMAR MARTINS DE SOUZA, KELLY KRISTINNA SILVA E SOUZA, 

DANIEL RIBEIRO DA SILVA, KESSIA REGINA SILVA E SOUZA, AVSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se às fls. 181, é noticiado pela 

inventariante a “renúncia translativa” por parte dos herdeiros nominados 

às fls. 181v.

 Diante dessa pretensão de renúncia, para sua validade, deverá haver a 

formalização por parte dos herdeiros renunciantes, nos termos do art. 

1806 do Código Civil, mediante escritura pública, ou comparecimento em 

Juízo para assinatura do(s) termo(s) de renúncia(s) pelos herdeiros que 

forem renunciar.

 Neste sentido, aliás:

 “...A renúncia da herança é ato solene, exigindo o art. 1.806 do CC, para 

o seu reconhecimento, que conste "expressamente de instrumento público 
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ou termo judicial", sob pena de nulidade (CC, art. 166, IV), não produzindo 

qualquer efeito, sendo que "a constituição de mandatário para a renúncia 

à herança deve obedecer à mesma forma, não tendo validade a outorga 

por instrumento particular" (REsp 1.236.671/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 04/03/2013). 

Recurso especial não provido.”(REsp 1551430/ES, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017)

 Assim sendo, e, reportando-me à manifestação ministerial de fls. 

184/184v, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze 

dias quanto à necessidade de formalização da(s) renúncia(s), podendo 

requerer/providenciar o que mais de direito à conclusão deste processo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 742304 Nr: 39185-56.2011.811.0041

 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: CIRLETE MARIA DE ARRUDA, ESPÓLIO MOACIR 

AMANCIO DE SOUZA - FALECIDO EM 17/06/2011, JULIANA FERREIRA DE 

SOUZA, BRUNA JAQUELINE RISSATO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao noticiado e postulado pela inventariante às fls. 310/311, com a 

juntada do documento de fls. 311/312, no que se refere à pretensão 

relacionada à Caixa Econômica Federal e/ou funcionário da mesma, 

deverá, querendo, se utilizar da via judicial adequada, em observância do 

devido processo legal.

 Outrossim, considerando o noticiado levantamento indevido de valores 

pela Sra. Cirlete Maria de Arruda, intime-se a mesma para que manifeste 

no prazo de dez dias, quanto à necessidade de prestação de contas e 

devolução corrigida. Após, com ou sem manifestação, oportunize-se a 

manifestação da inventariante pelo mesmo prazo de dez dias, e, em 

seguida da d. representante do Ministério Público, art. 178, II, CPC, fls. 24, 

e, voltem os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125174 Nr: 20988-77.2016.811.0041

 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: WRFA, LMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO YUJI 

MIYASHITA P IONA,  pa ra  devo lução  dos  au tos  nº 

20988-77.2016.811.0041, Protocolo 1125174, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 879024 Nr: 16173-08.2014.811.0041

 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: NEIVA FERRAZ FERREIRA, JOSE DE ARIMATEIA 

FERREIRA, JOACY RIBEIRO FERRAZ, NILZA FERRAZ DA SILVA, JOANIL 

RIBEIRO FERRAZ, MARIA FERRAZ PERES, SALOMÃO ZAGHI, ESPOLIO DE 

JAIL RIBEIRO FERRAZ, SARAH VICTORIA FERREIRA DA SILVA, KEMELLY 

VICTORIA FERREIRA DA SILVA, AECIO CARLOS FERREIRA, MAURICIO 

FERRAZ DA SILVA ZAGHI, RAMIRO DOMINGOS PERES, MARIA DA CRUZ 

FERRAZ, ARIELE FERRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIANA RIBEIRO FERRAZ, 

ESPOLIO DE SEBASTIAO DOS SANTOS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT, CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, GLEISSON ROGER DE PAULA COÊLHO - 

OAB:11.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atenda-se a manifestação ministerial de fls. 316 no que diz respeito à 

intimação dos demais herdeiros não intimado e que não estejam 

representados pelo mesmo advogado da inventariante para que 

manifestem nos autos no prazo de quinze dias, mormente no que diz 

respeito ao plano de partilha, fls. 294/297, e/ou esclareça/certifique a 

Secretaria judicial quanto a eventual inércia.

 Após, dê-se nova vista à d. representante do Ministério Público e voltem 

os autos conclusos, inclusive para fins de análise quanto à possibilidade 

de conversão para arrolamento objetivando agilizar a conclusão deste 

processo.

 Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1044237-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETH MOURA PORTELA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044237-69.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação. Outrossim, considerando o que consta dos autos até o 

momento, é possível o processamento do inventário pelo rito de 

arrolamento comum, mediante as retificações/anotações pertinentes, 

ressalvada eventual necessidade de inventário ordinário ou arrolamento 

sumário. Assim, nomeio inventariante o Requerente PAULO HENRIQUE DE 

ALMEIDA, e, embora dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se houver interesse, mediante comparecimento, 

em cinco dias, na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove a inexistência de registro de testamento em nome 

da de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o 

prosseguimento e conclusão do processo, com a análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, bem como 

apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, cite(m)-se, se for 

o caso, outro(s) herdeiro(s), não representado(s) pelo mesmo advogado 

do inventariante, e, por edital, se necessário, eventuais 

interessados/ausentes, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Ressalto, 

ainda, o pedido de Id 17146739-Pág.5, "h", é de incumbência direta do 

inventariante, ressalvada eventual justificativa para intervenção judicial. 

Após, havendo interesse de incapaz dê-se vista ao Ministério Público, art. 

178, II, do CPC, e voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039650-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Defiro o pedido de ID n.º 

17159621 e determino seja expedido mandado de intimação à Caixa 

Econômica Federal, a fim de possibilitar o interditado provisório, Pedro 

Miranda da Costa, por meio de seu Curador Pedro Paulo Ferreira,a sacar, 

transferir, efetivar pagamentos, ativar ou reativar senhas ou mesmo 

alterá-las, enfim, promover todo e qualquer ato legal junto a instituição sem 

que lhe seja imposto óbice, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) dia e responder por Crime de Desobediência (art. 330 do Código 

Penal). Havendo obstaculização no cumprimento da presente decisão, 

remetam-se cópias necessárias ao Ministério Público Estadual para 

apuração do ilícito penal tipificado do parágrafo anterior. Intime-se. 

Cumpra-se em Plantão. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 983370 Nr: 15554-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 POSTO ISSO, ACOLHO PARCIALMENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

pedido inicial por sentença para fixar os alimentos no importe de 30% por 

cento dos rendimentos do requerido, descontados somente INSS e IR, 

incidindo sobre o 13º e férias, a favor de sua filha evendo ser 

descontados em folha de pagamento do requerido e depositados em conta 

a ser apresentada pela genitora da menor, até o dia 10 de cada mês.E 

ainda, visando o melhor interesse da menor, determino a guarda 

compartilhada da criança HELOISA MIRANDA DE ARRUDA BATISTA, aos 

pais, devendo a menor continuar residindo com a genitora.Quanto às 

visitas a serem realizadas pelo genitor a filha, será realizada em finais de 

semana alternados, devendo o genitor pegar a filha no sábado às 

08h00min da manhã e devolver no domingo às 18h00min.Durante a 

semana poderá o genitor visitar a filha livremente, devendo avisar a 

genitora antecipadamente. Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, o natal com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se 

no ano seguinte; nos dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e 

nos dias que se comemora o dia das mães, com a mãe.As férias o menor 

passará a primeira metade com a genitora e a segunda metade com o 

genitor, invertendo – se o ano seguinte. Quanto a partilha, devem ser 

partilhados somente os materiais de construção comprovados nos autos, 

os valores de R$ 590,00, fl. 27 e o valor de R$ 166,77, fl. 38, em 50% para 

cada parte.Os bens móveis que guarnecem a residência deverá ser 

partilhados em 50% para cada parte.Oficie – se ao empregador do 

requerido para que proceda ao desconto em folha de pagamento do 

mesmo no valor acima informado e deposite em conta a ser apresentada 

pela genitora da menor, até o dia 10 de cada mês.No que se refere à 

partilha do veículo Ford/ Fiesta Sedan, Placa OBN 9266, verifica-se que a 

mesmo não deve ser partilhado, pois se encontra em nome de outra 

pessoa. Sem custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a qual 

estendo para a parte requerida. Quantos aos honorários advocatícios as 

despesas serão proporcional entre as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125569 Nr: 21138-58.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBS, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:23446/O, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4.202/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125569

Verifico que a parte Exequente adequou o pedido nos termos do 

despacho de fls. 158, conforme planilha de fls. 160.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, DECLARO 

QUITADO O DÉBITO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

FIXADOS NA SENTENÇA DE FLS. 135, e JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do Mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Desse modo, determino:

i) Seja transferido o valor de R$ 14.595,42 (quatorze mil quinhentos e 

noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) para a Conta Corrente 

n.º 48.989 – 1, Agência n.º 3499 – 1, Banco do Brasil, de titularidade do 

advogado subscritor: Flávio Lúcio Santana de Oliveira, C.P.F., n.º 

348.225.808 – 22;

ii) Seja devolvido o valor de R$ 3.159,21 (três mil cento e cinquenta e nove 

reais e vinte e um centavos) ao Executado, correspondente ao excesso 

depositado em juízo, para a Conta Corrente n.º 211160 – 5, Agência n.º 

4043 – 6, Banco do Brasil (Conta Bancária Jurídica – 18055569/0001-10) 

(fls. 152), de titularidade da Advogada Eliane dos Santos Silva, OAB/MT 

23.446/O.

Cientifique-se o Ministério Público.

Eventuais custas finais deverão ser suportadas pela parte Executada.

Com fundamento no art. 85, § 1.º do C.P.C., condeno a parte Executada ao 

pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor adequado nos cálculos de fls. 160.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790372 Nr: 44419-82.2012.811.0041

 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: MDGAT, MADAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Amorim Bertholdo 

Parpinelli - OAB:OAB/MT 19.118, BRUNA SOUZA - OAB:19.118/MT, 

DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635/MT, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Substituição de Curatela

Autos n.º 790372

Trata-se de pedido de SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA ajuizado por BRUNA 

AMORIM BERTHOLDO PARPINELLI em decorrências do falecimento 

curadora Marly das Graças Amorim Tocantins.

Com vistas dos autos, o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável ao pedido incidental. (fls. 146/150).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de pedido de Substituição de Curatela ajuizado por Bruna Amorim 

Bertholdo Parpinelli em decorrências do falecimento curadora Marly das 
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Graças Amorim Tocantins.

Da análise dos autos concluo que o processo está apto à decisão 

conforme pretendido pela Requerente, tendo em vista que se trata apenas 

de regularizar a situação relacionada à substituição de curatela, em razão 

do falecimento da antiga curadora, Senhora Marly das Graças Amorim 

Tocantins. (fls. 136).

Aliás, não se pode desconsiderar que se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária, art. 723, p.u. CPC, bem como que inclusive já se 

decidiu que o pedido de substituição de curador(a) “SE INSERE EM MERA 

EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO 

SUSCITANTE, SENDO ATÉ MESMO DESNECESSÁRIO PROCEDIMENTO 

AUTÔNOMO.” (TJ-DF - CC: 20060020101032 DF, Relator: SANDOVAL 

OLIVEIRA, Julgamento: 30/10/2006).

Outrossim, oportuno ressaltar que de acordo com o artigo 355 I do CPC o 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

do mérito, quando não houver necessidade produção de outras provas.

É o caso dos autos, porquanto se não bastasse à sentença prolatada às 

fls. 130/131 - verso e a comprovação do falecimento da antiga curadora, 

observa-se, ainda, que os irmãos da curadora falecida concordam com o 

pedido inicial. (fls. 142/144).

Desta feita, a prova já produzida nos autos autoriza sem dúvida a 

conclusão de que não só é viável como é necessária à imediata 

substituição de curador conforme pretendido pela Requerente, a fim de 

regularizar a situação, mormente diante da urgência, objetivando, assim, 

melhor resguardar os interesses da curatelada Marlyze Aparecida de 

Amorim Arruda, RG n.º 779565.

 Aliás, extrai-se da jurisprudência o seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. POSSIBILIDADE. DEVE SER SUBSTITUÍDO O 

CURADOR, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO ANTERIORMENTE 

DESIGNADO. EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, DESNECESSÁRIA A 

JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELO JUÍZO A QUO. 

RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067056796, Sétima 

Câmara Cível, TJRS, Julgado em 28/10/2015).

Não se pode desconsiderar também que “nos processos de curatela, as 

medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual 

deve prevalecer diante de quaisquer outras questões”. (STJ - REsp 

1.137.787/MG, 3ª Turma, Rela. MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Pelo exposto, nomeio como curadora, em caráter definitivo, à Senhora 

Marlyze Aparecida de Amorim Arruda, a Senhora BRUNA AMORIM 

BERTHOLDO PARPINELLI (sobrinha da interditada), com fundamento no 

art. 747 e 755 do CPC, a fim de regularizar a situação relacionada à 

curatela em razão do falecimento da curadora denominada Marly das 

Graças Amorim Tocantins. (fls. 136).

Expeça-se imediatamente o termo ou alvará de curatela, art. 759 do CPC, 

devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, 

a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição dos 

curadores de fazer (em) empréstimo bancário/financiamento, em nome do 

curatelado, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas 

da administração, quando solicitadas.

Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade dos curadores e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio 

considerável/significante a ser administrado.

Em obediência ao disposto no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do curatelado e dos curadores nomeados em 

substituição.

Isento de custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio.

Ciência ao Ministério Público.

Se preclusa a via impugnativa, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias.

 P. R. I.C.

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 804233 Nr: 10697-23.2013.811.0041

 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: MARIA JOSÉ TAVARES DE MELLO SANTOS, ESPÓLIO 

DE JOSÉ TAVARES DE MELLO NETO, HELIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE MELO 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Em qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por 

todos os interessados ou por procurador com poderes especiais” (RT, 

622:715, 606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 252, 266: 193 E 282:299; 

RJTJSP, 47:31 E 65:236).Desta forma, não há ôbice para a homologação 

do presente feito, conforme petição de fls. 137/142.Em face do exposto e 

por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de MARIA 

APARECIDA DE MELO TAVARES, falecida em 08/12/2016, certidão de 

óbito à fl. 17, na forma descrita, por meio do esboço de fls.137/142, 

atribuindo aos herdeiros respectivo quinhão, salvo erros ou omissões e 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados.Transitada em julgado e juntada aos autos Certidão negativa 

da Fazenda Pública Estadual, expedida pela PGE, em nome da falecida; 

expeça-se formal de partilha.Defiro requerimento de fls. 144/146, expeça - 

se alvará para a venda de 800 HA de reserva florestal do imóvel Gleba 

Guariba I, inscrito no Cartório do 6º Ofício Notarial desta Capital, com 

matrícula nº 73.921, livro n. 02 NQ, porém atualmente e encontra averbada 

pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de 

Colniza – MT, no livro 02, ficha 01, matrícula nº 2.456, devendo o 

inventariante prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias.Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inventário

Autos n.º 1026228

Até a data de 13.12.2018 havia na conta única o valor de R$ 274.450,16 

(duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e 

dezesseis centavos). (fls. 299/299 – verso).

Descontando o valor de R$ 25.727,33 (vinte e cinco mil setecentos e vinte 

e sete reais e trinta e três centavos) (fls. 78/80) devido à credora Janaina 

Rafaela de Souza, sobra um valor de R$ 248.722,83 (duzentos e quarenta 

e oito mil setecentos e vinte e dois mil e oitenta e três centavos).

Dividindo este montante por 3 (três), correspondentes ao número de 

herdeiros, cada um receberá o valor de R$ 82.907,61 (oitenta e dois mil 

novecentos e sete reais e sessenta e um centavos).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou o mérito do 

Recu rso  de  Ag ravo  de  Ins t rume n t o ,  P r o c e s s o  n . º 

1011362-72.2018.8.11.0041 (fls. 303):

[...]

Não obstante o resultado do julgamento, determino ao Juízo de 1º Grau, a 

imediata transferência de 1/3 dos valores devidos à credora Fabiana 

Torres de Lima Leroux para a 6º Vara do Trabalho da 23ª Região, a fim de 

quitar um terço da dívida trabalhista, independentemente da interposição 

de recurso contra a presente decisão.

[...]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 272 de 624



Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão 

agravada, determinando que a penhora referente à Ação Trabalhista nº 

889-47.2015.5.23.0006, recaia exclusivamente sobre o quinhão do 

Agravado.

[...]

Por consequência, determino a transferência de 1/3 (um terço), no valor 

de R$ 82.907,61 (oitenta e dois mil novecentos e sete reais e sessenta e 

um centavos), correspondentes à quota-parte do herdeiro José Luiz 

Gouvea Zaramella, para quitar da dívida do Processo de Execução, N.º 

889-47.2015.5.23.0006, em trâmite perante a 6.ª Vara do Trabalho da 23.ª 

Região, tendo como Exequente: Fabiana Torres de Lima Leroux e 

Executado: José Luiz Gouveaz Zaramella (fls. 71/73 e fls. 254 – verso).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466392 Nr: 33602-27.2010.811.0041

 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: SMV, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PIVA MOURATO 

- OAB:7687-E/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM HEMILLIESE 

ORACIO SILVA, para devolução dos autos nº 33602-27.2010.811.0041, 

Protocolo 466392, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1291341 Nr: 5331-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAP, RDAP, RDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBDSP, LBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 Vistos, etc.

Código nº 1291341.

Venham conclusos os autos após o recesso para decisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1258635 Nr: 23877-67.2017.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1258635.

Cumpra-se a determinação de fls. 67

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 459603 Nr: 29108-22.2010.811.0041

 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: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAP, RDAP, RDAP, RDAP, RDSP, RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/MT, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GERALDO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:7077/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OABMT16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 Vistos, etc.

Código nº 459603.

Diante do teor da certidão de fls. 192, redesigno a audiência de fls. 175 

para a data de 13 de agosto de 2019 às 13:00 horas.

 Expeça-se a competente Carta Rogatória conforme decisão de fls. 175.

Intimem-se os Requeridos e seus representantes legais, para que tomem 

ciência da decisão e compareçam na presente Audiência De Tentativa de 

Conciliação.

Cientifique-se o Ministério Público

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 866768 Nr: 6980-66.2014.811.0041

 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: WJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:OAB/MT 3607, Laura Tibiriça Almeida de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 18516, Maritza Costa Santos Griggi Borralho - 

OAB:OAB/MT17.302 -B

 Desse modo, indefiro o pedido cautelar de bloqueio de bens.Reitero que 

os demais pedidos das partes serão apreciados após o recesso 

forense.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de 

dezembro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032352-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. A. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032352-58.2018.8.11.0041 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 

17088426 - "(...) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 
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conseguinte, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Condeno os 

interessados ao pagamento pro rata das despesas e custas processuais 

nos termos do art. 90, caput, do NCPC, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da isenção concedida. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034429-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. F. P. (AUTOR(A))

N. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (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 1034429-40.2018.8.11.0041 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 

17103771 - "(...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma 

legal. Ciência ao Ministério Público. Por conseguinte, revogo a liminar 

concedida nos autos e cancelo a audiência agendada. Na sequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, suspensa a 

exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos autos. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001811-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001811-42.2018.8.11.0041 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 

16445238 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, bem assim a pretensão 

reconvencional, para (1) DECRETAR O DIVÓRCIO de Gisele Santana Pires 

Ferreira e Fernando Ferreira da Silva, com a consequente extinção do 

vínculo conjugal, autorizando o cônjuge mulher a voltar a utilizar o nome de 

solteira, qual seja, Gisele Santana Pires, (2) ESTABELECER a guarda 

compartilhada dos menores, fixando a residência no lar materno, (3) 

REGULAMENTAR o direito de visitas do pai, em relação aos filhos, na 

forma descrita no corpo da sentença, e, por fim, (4) FIXAR pensão 

alimentícia em favor dos filhos em 42% (quarenta e dois pontos 

percentuais) do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 400,68 

(quatrocentos reais e sessenta e oito centavos), a ser depositado todo dia 

10 (dez) de cada mês, na conta bancária da genitora dos alimentados. Por 

conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o demandado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com 

fundamento no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre a soma de 12 (doze) parcelas de pensão 

alimentícia, suspensa, todavia, a exigibilidade por fazer jus a assistência 

judiciária gratuita vindicada, que ora concedo. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher. Expeça-se o 

necessário. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 17 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: 1036185-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA GOMES OAB - MT19604/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (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 1036185-84.2018.8.11.0041 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 

17047732 - "(...) Em decorrência, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil, com consequente extinção 

do processo (art. 485, I, do CPC). Por fim, suspendo, por ora, a decisão de 

ID. 16477157, até que seja acostado ao feito o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, ao contrário, certifique-se o alusivo 

prazo e volvam-me conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001095-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MONICA PINHEIRO (REQUERENTE)

L. B. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JUNIOR DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001095-15.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar a parte 

REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser arquivado 

juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026720-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

MUNIR ROCHA ABRAHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JUNIOR ROCHA ABRAHAO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026720-85.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte INVENTARIANTE a fim de, em 5 (cinco) dias, 

comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, e, 

após, para que o feito aguarde o prazo assinalado no respectivo Alvará. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027799-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORACI COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027799-65.2018.8.11.0041 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 

17043949 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, 

IX, do NCPC. Sem custas, despesas e honorários advocatícios. Ciência ao 

Ministério Público Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 

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: 1035075-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. C. A. (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 1035075-84.2017.8.11.0041 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 

17026197 - "VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE LIMINAR na qual, 

realizada audiência de conciliação, esta restou parcialmente frutífera, 

sendo proferida sentença parcial de mérito no que atine as pretensões de 

alimentos, divórcio e guarda, sendo determinado o prosseguimento da 

demanda em relação ao pedido partilha de bens, ID 11884897. O réu, 

citado, ID 11791546, não apresentou contestação, ID 12342781, razão 

pela qual decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC/2015. Assim, 

não havendo preliminares ou outras questões processuais a serem 

apreciadas, dou o feito por saneado, nos termos do art. 357 do CPC/2015. 

A revelia do réu autoriza o julgamento antecipado da lide (art. 355, II, do 

CPC), no entanto, nos termos do artigo 348 do CPC, intime-se a parte 

autora, para informar se possui interesse na produção de outras provas, 

ocasião em que deverá demonstrar a EXISTÊNCIA do bem objeto de 

partilha, assim como efetuar prova da propriedade imobiliária, sob pena de 

restar inviabilizada a partilha pretendida. Após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se e intime-se. Às providências." Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035480-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURY CONCEICAO DE BRITO OAB - 025.304.481-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035480-23.2017.8.11.0041 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 

16909470 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 11131539, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade, que ora concedo. 

Por conseguinte, no tocante a prisão civil por alimentos, importante tecer 

relevantes considerações, uma vez que se refere a uma modalidade de 

constrição a qual não possui o caráter punitivo, não constituindo pena, 

mas meio de coerção destinado a forçar o devedor a cumprir a obrigação 

alimentar. Por essa razão é que deve ser imediatamente revogada se o 

débito for adimplido. Desta feita, em conformidade com a legislação 

pertinente e, diante da manifestação de ID. 16822219, REVOGO a prisão 

civil decretada nos presentes autos em desfavor de Leandro Jesus Silva. 

Proceda-se com o recolhimento e demais providências relativas ao 

mandado de prisão expedido. Expeça-se certidão ao cartório de protesto e 

aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, 

observadas as baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023788-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023788-27.2017.8.11.0041 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 

16589788 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no e art. 356, I c/c 

art. 487, I, ambos do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial para 

(1) RECONHECER e DECLARAR como existente a união estável entre 

LIANE SOUZA ALVES e CLAUDENOR CAMPOS DE ARAÚJO, a qual se 

iniciou em 2.1.2010 e se dissolveu em 9.2016, para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, (2) ESTABELECER a guarda da menor Júlia Maria 

Souza de Araujo de forma compartilhada, com residência fixa no lar 

materno, (3) REGULAMENTAR o direito de visitas do pai, em relação a 

filha, na forma descrita no corpo da sentença e (4) Partilhar as dívidas 

descritas na exordial no patamar de 50% para Liane e 50% para 

Claudenor. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, 

no que atine aos pedidos supra. Em decorrência, determino o 

prosseguimento da presente ação no que atine a pretensão de Alimentos 

e Partilha de Bens, devendo ser promovidas as anotações necessárias. 

De outro norte, não havendo outras preliminares ou questões processuais 

a serem apreciadas, dou o feito por saneado, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil/2015. Fixo como ponto controvertido o quantum 

da  ob r igação  a l imen ta r  –  cons ide rando  o  b inôm io 

necessidade-possibilidade e a comprovação da propriedade/posse dos 

bens que se pretendem partilhar. A distribuição do ônus da prova deve-se 

dar na forma prevista no artigo 373, I e II, do CPC/2015, sendo que, em 

relação a pretensão alimentar, competirá a representante da requerente 

comprovar sua necessidade, enquanto ao demandado a possibilidade. Em 

decorrência, determino a intimação das partes para se manifestarem, com 

objetividade, quais as provas que pretendem produzir, especificando a 

necessidade das mesmas frente aos fatos que pretendem comprovar, no 

prazo comum de 15 dias e, após, conclusos para deliberação. Por fim, 

vislumbro que a parte requerida pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, 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. 
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98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 18 

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: 1002341-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR(A))

I. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. N. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002341-80.2017.8.11.0041 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 

16592251 - "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

de Alimentos interposta por I. S. R,, representada por CRISTIANE SOARES 

DOS SANTOS, em face de GLUTER MAGNO NASCIMENTO RIBEIRO para 

(1) FIXAR pensão alimentícia no valor equivalente a 15% dos rendimentos 

líquidos do demandado, a ser acrescido de 50% das despesas 

extraordinárias que deverão ser devidamente comprovadas pela 

representante da menor (medicamento, locomoção, vacinas, etc.), 

mediante desconto em folha de pagamento, tal como já vem sendo 

efetuado (2) ESTABELECER a guarda compartilhada da menor, com 

fixação da residência no lar materno e (3) REGULAMENTAR o direito de 

visitas do pai, em relação à filha, na forma descrita no corpo da sentença. 

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o requerido 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que com fundamento no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre a soma de 12 (doze) 

parcelas da pensão alimentícia ora fixada. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique e 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.". Cuiabá/MT, 18 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: 1033661-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM OAB - MT20931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

FABIO MATOS DA SILVA OAB - MT21344/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

T. R. R. D. A. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033661-51.2017.8.11.0041 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 

16600711 - "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIO E ABANDONO AFETIVO ajuizada por THALLES RENNAN 

RODRIGUES DE ARRUDA PINHEIRO, representado por sua genitora VERA 

LUCIA RODRIGUES, em desfavor de WANDERLEY DE ARRUDA PINHEIRO 

para condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente a 30% 

do seu rendimento líquido (valor bruto, efetuados os descontos legais – IR 

e contribuição previdenciária), mediante desconto em folha de pagamento, 

na mesma data do recebimento de seu salário. Por conseguinte, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Oficie-se ao órgão 

empregador do demandado, para que efetue o desconto diretamente em 

folha de pagamento, na forma supramencionada. Ciência ao Ministério 

Público. Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no 

§2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre a soma de 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia ora 

fixada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016705-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. E. D. Q. G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATANIL BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 383.648.831-00 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016705-23.2018.8.11.0041 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 

16666550 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro 

no artigo 485, I, do mesmo estatuto processual. Condeno a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos do 

artigo 90, caput, do Novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser 

calculado sobre o valor constante no sistema. Isento do pagamento de 

honorários, diante da não angularização processual. Ciência ao Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031782-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNINE BEATRIZ DE ARRUDA OAB - 041.689.711-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. (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 1031782-09.2017.8.11.0041 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 

16758366 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Custas e despesas pela autora, todavia, suspensa a 

exigibilidade, em decorrência da gratuidade concedida. Não há que se 

falar em honorários advocatícios, em decorrência da não angularização 

processual. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033253-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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A. D. S. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE FRANCISCA DOS SANTOS OAB - 023.573.951-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. M. R. (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 1033253-60.2017.8.11.0041 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 

16758375 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do 

NCPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade 

concedida nos autos. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022612-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. (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 1022612-76.2018.8.11.0041 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 

16838368 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA COSTA CARVALHO (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 1027358-84.2018.8.11.0041 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 

17043025 - "(...) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Por conseguinte, 

REVOGO a liminar deferida no ID 15135774. Custas e despesas já 

recolhidas. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031604-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. O. G. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031604-60.2017.8.11.0041 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 17141325.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031604-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. O. G. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031604-60.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 17141325.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016659-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. M. (AUTOR(A))

M. R. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO OAB - 287.565.938-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016659-34.2018.8.11.0041 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 

17032786 - "(...) Em decorrência, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação formulado, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo 

diploma legal. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, 

todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida nos 

autos. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1038690-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA NEIVA OAB - 545.116.401-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038690-48.2018.8.11.0041 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 

17027411 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que a parte autora a 

concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos 

declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. Prosseguindo, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias esclarecer 

quais meses pretende por meio da presente ação, efetivamente executar, 

bem assim o rito adequado correlato a cada período. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018209-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. H. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA HAACH OAB - 961.687.141-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. N. (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 1018209-98.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para aguardar o prazo de suspensão assinalado na decisão de ID 

17126047. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030825-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. K. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. M. K. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030825-71.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 17048582, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/03/2019, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de seu advogado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014657-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LOPES DE ALMEIDA OAB - MT22192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. C. D. O. (REQUERIDO)

C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014657-91.2018.8.11.0041 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 

16259872 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na presente Ação 

Revisional de Alimentos com Pedido de Antecipação de Tutela proposta 

por Jackson do Amarante de Oliveira em face de Thauany Kamille Carrara 

de Oliveira, representada por Carine Carrara, para REDUZIR a pensão 

alimentícia mensal para 32% do salário mínimo vigente e 50% das 

despesas extraordinárias (vestuário escolar, materiais escolares, 

despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas e odontológicas, etc.), 

colocando à disposição da genitora da menor a ser paga todo dia 10 de 

cada mês e depositado na conta bancária da representante. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil/2015. Custas, 

despesas e honorários pela requerida, estes no patamar de 10% do valor 

do proveito econômico obtido, considerando doze parcelas da obrigação 

alimentar ora fixada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo 

e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 18 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: 1009545-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (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 1009545-44.2018.8.11.0041 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 

17026491 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, os termos do acordo de revisão de alimentos, 

ID. 12653731, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos. 

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida aos interessados. Ciência ao Ministério Público. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 18 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: 1027657-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027657-61.2018.8.11.0041 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 
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17027215 - "(...) Em decorrência, intime-se o autor, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil, com consequente extinção do processo 

(art. 485, I, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003420-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. C. (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 1003420-48.2016.8.11.0003 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 

17028002 - "(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Condeno a parte exequente ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, suspensa a 

exigibilidade em decorrência dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita a que faz jus. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se dos presentes autos, com as devidas anotações e 

baixas de estilo." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021889-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021889-28.2016.8.11.0041 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 - 

16218014. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001409-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. O. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. D. L. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

S. O. D. O. P. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001409-58.2018.8.11.0041 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 - 

16677881. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1043968-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1043968-30.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID - 17120606. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1044229-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. S. B. G. (AUTOR(A))

A. M. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA OAB - MT20789/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1044229-92.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

17151498 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro viés, necessário salientar que a parte 

autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob 

pena de ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Às 

providências." Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038542-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA BRANDAO OAB - 830.575.601-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038542-37.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID - 17138758.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016781-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MAX ARRUDA ABREU OAB - MT4485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016781-47.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

respostas aos ofícios expedidos nos autos, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas 

se manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 18 de dezembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103895 Nr: 12089-90.2016.811.0041

 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: RRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RAMSAY DE LACERDA 

- OAB:11892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o laudo de fl. 85/86, impulsiono os autos para intimar as partes 

autora (DJE)e requerida (Defensoria) a fim de, querendo e no prazo legal, 

sobre ele se manifestarem e, após, para irem ao Ministério Público e 

conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041382-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCI MULLER (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1041382-20.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal do exequente, a saber, Conta Poupança nº 

00006587-9, Agência nº 1681, Operação 013, da Caixa Econômica 

Federal, comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. 

Apresentada a peça de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo 

para a sua interposição, certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031318-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1031318-82.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação de Alvará Judicial 

apresentado por RUTE DA CRUZ OLIVEIRA, visando o recebimento de 

valores não recebidos em vida pelo de cujus Marcelino Nunes de Oliveira, 

seu genitor. Concedida à assistência judiciária gratuita, foi determinada a 

requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social a fim de 

averiguar a existência de dependentes habilitados, assim como foi 

efetuada consulta BacenJud, a qual fora parcialmente frutífera e 

determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para obtenção de 

informações, ID. 10784320. No ID. 11035076 foi encartada certidão de 

óbito retificada do de cujus. O INSS noticiou a inexistência de 

cadastramento de dependentes habilitados, ID. 11389356. O Banco do 

Brasil relatou a existência de saldo de R$830,45, procedendo com a 

transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, ID. 15108022. 

Determinada a intimação da interessada, postulou a expedição de alvará 

para levantamento dos valores, ID. 15260937. Em seguida, vieram-me os 

autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária 

consistente em autorização para o levantamento de numerário relativo a 

valores não recebidos em vida pelo Sr. Marcelino Nunes de Oliveira. Pois 

bem. Entendo que a pretensão merece acolhida, eis que para o 

levantamento de tais valores é desnecessária maiores formalidades, 

bastando apenas comprovar a condição de dependente habilitado perante 

o órgão pagador da extinta e, na sua falta, dos sucessores, na forma da 

lei civil. No caso, constatada a inexistência de dependentes habilitados 

perante o INSS, ID. 11389356, verifico que a interessada se afigura como 

única sucessora do extinto, ID. 11035076, eis que sua mãe, esposa do de 

cujus também é falecida, ID. 10206344, de maneira que, pela regra 

sucessória, a interessada é a única beneficiária. A respeito, vejamos o 

teor da norma: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, ao que tudo indica, os únicos valores deixados pelo extinto eram os 

depositados no Banco do Brasil e Bradesco, os quais foram transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário, e, ao que parece, resíduo 

previdenciário que tornou ao INSS, conforme informação de ID. 11389356, 

razão pela qual não vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela 

jurisdicional perseguida. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, autorizando a filha 

do de cujus a realizar o levantamento do numerário relativo aos valores 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário, deixados por 

Marcelino Nunes de Oliveira, bem assim a efetuar o levantamento do 

resíduo previdenciário noticiado no ID. 11389356, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ de 

levantamento, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta 

informada pela interessada, ID. 15260937, assim como para que 

providencie junto à agência do INSS o levantamento do resíduo 

mencionado no ID. 11389356. Em seguida, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 10784320. Por fim, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034160-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

JOANA SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

ADENILCE SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)
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ADEMILSON SEIXAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1034160-35.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Requerimento de Alvará 

Judicial proposto por ADENILCE SEIXAS PEREIRA e outros para levantar 

valores não recebido em vida por Airton Seixas Pereira, todos qualificados 

nos autos. Na decisão de ID. 14171186, este juízo determinou a intimação 

dos interessados a fim de se manifestarem quanto aos bens deixados 

pelo extinto. No ID. 15809279 foi elucidado que “ainda não foi feita a 

partilha de bens deixados pelo de cujus”, consignando que a ausência de 

inventário não obstaria a expedição de alvará. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, necessário salientar que o 

Código de Processo Civil estipula, em seu artigo 666 que: Independerá de 

inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 

6.858, de 24 de novembro de 1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu 

artigo 1° que: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. Ocorre que, no caso concreto, depreende-se da 

documentação acostada à exordial, certidão de óbito, ID. 10613068 e da 

própria afirmação dos interessados na petição de ID retro, que "ainda não 

foi feita a partilha de bens deixados pelo de cujus", logo, o extinto deixou 

bens a inventariar, evidenciando a necessidade de abertura de inventário, 

o que impossibilita a utilização da via eleita para o levantamento de 

valores, os quais deverão ser consignados e partilhados no inventário, 

seja judicial ou extra. Em decorrência, de rigor a extinção da demanda, 

sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em igual 

sentido, colha-se: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DO DE CUJUS. 

EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. O 

art. 1º da Lei nº 6.858/80 prevê a possibilidade do recebimento de valores 

devidos e não recebidos em vida. Ainda, o art. 2º da referida Lei 

estabelece que será possível a liberação mediante alvará dos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional apenas quando não existir outros bens sujeitos a inventário. 

Havendo bens em nome da de cujus a partilhar, inviável a expedição de 

alvará sem a abertura do inventário. Apelação desprovida. (TJRS; AC 

0080562-59.2018.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/05/2018; DJERS 07/06/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. 

RAZÕES DO APELO REFERENTE CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA 

SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, 

CPC. ALVARÁ PARA VENDA DE RESES. EXISTÊNCIA DE BENS. 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a ausência de correlação das 

razões recursais com a causa sub judice, por conseguinte, com os 

fundamentos da sentença, o recurso não pode ser conhecido ante a 

violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem a inventariar, 

além dos valores a receber, torna inviável o pedido de Alvará e obriga a 

abertura de inventário. (TJMT; APL 12843/2018; Juara; Relª Desª Cleuci 

Terezinha Chagas; Julg. 16/05/2018; DJMT 22/05/2018; Pág. 118) Como é 

sabido, o interesse de agir advém da necessidade de se obter, através do 

processo, proteção ao interesse substancial, sendo, ainda, imprescindível 

o manejo da via adequada para a consecução da pretensão deduzida em 

juízo. O ilustre processualista Cândido Rangel Dinamarco aduz que: 

Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para aferição do interesse de 

agir, como indicadores da presença deles: a necessidade da realização 

do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Só há o 

interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o exercício da 

jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado (...) As 

demandas de tutela jurisdicional destinadas a suprir omissão do obrigado 

(ações condenatórias ou executivas) só estão amparadas pelo 

interesse-necessidade a partir de quando a prestação for exigível; antes 

da exigibilidade falta o interesse porque ainda não se sabe se a parte 

obrigada cumprirá ou não a obrigação (...) (Instituições de Direito 

Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No presente feito, não 

existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens a 

partilhar, imperativa a partilha dos valores no inventário a ser deflagrado. 

Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 330, III, do 

Novo Código de Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA 

a presente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC/2015. Em consonância com o princípio da causalidade, condeno os 

interessados ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, permanecerão suspensa a exigibilidade em razão da 

gratuidade que ora concedo, tendo em vista o valor atribuído a causa na 

peça de emenda. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cuiabá/MT, 18 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022296-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020855-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

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:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA VOSSA SENHORIA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025976-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI CARLOS SANCHES OAB - MT17702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA VOSSA SENHORIA, 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: Deste modo, 

tendo em vista que a impetrante não deu andamento ao feito, resta-se 

impossibilitada à análise do direito invocado, sendo a decisão extintiva à 

medida adequada. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, inteligência do 

§1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias recursais, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026795-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PSS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Deste modo, 

tendo em vista que a impetrante não deu andamento ao feito, resta-se 

impossibilitada à análise do direito invocado, sendo a decisão extintiva à 

medida adequada. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, inteligência do 

§1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias recursais, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002747-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PAITER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035652-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. A 

parte autora opôs embargos de declaração, contra a sentença proferida 

nos autos, aduzindo em síntese que houve contradição em tal comando 

judicial. É o sucinto relato. Fundamento e decido. Em face do cenário 

processual constante no feito, mister se faz o acolhimento dos presentes 

embargos para o fim de sanar a contradição referenciada do comando 

judicial embargado devendo constar na parte dispositiva da sentença: 

“Sendo assim, e com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos contratos 

temporários em voga e condenar o requerido ao pagamento dos depósitos 

de FGTS compreendidos entre 27/11/2012 e 23/12/2017, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de 

correção monetária segundo o IPCA-E, desde esta data, bem como juros 

de mora segundo índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 

1º-F da Lei n.º 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela 

Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da citação válida (RE 

870947, tema 810 do STF, de 20/09/2017).” No mais, permanece o 

comando judicial como está lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013079-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO OAB - SP93498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do 

veículo Nissan Sentra Flex 2.0, Placa OBD-6193, independentemente das 

multas indicadas na inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das 
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Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017759-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SATURNINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. O 

requerente opôs embargos de declaração contra a sentença proferida na 

espécie, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando judicial. 

É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento 

dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019948-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, 

pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

316 do citado diploma legal. Custas e demais despesas processuais 

remanescentes pelo requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015309-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, 

pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

316 do citado diploma legal. Custas e demais despesas processuais 

remanescentes pelo requerente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503859-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, via de 

consequência, revogo a liminar outrora concedida. Condeno o requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida, que fica, desde já, concedida. Expeça-se 

alvará dos honorários periciais em favor do perito nomeado na espécie. 

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019942-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. O 

requerente opôs embargos de declaração contra a sentença proferida na 

espécie, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando judicial. 

É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento 

dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando 

judicial embargado, tal como foi lançado. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024323-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 
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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, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, para condenar o requerido a restabelecer 

imediatamente o auxílio-doença desde o dia seguinte a sua cessação que 

se deu em 30/03/2017, com a incidência dos índices da seguinte forma: 1) 

No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo 

STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta 

data; 2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09. Sem custas e honorários advocatícios. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024357-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023895-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021716-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA 

(RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de 

id.15846287, por conseguinte, cite-se o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035178-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON NERES SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018601-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO DE MARIA LOPES BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS OAB - CE5255 

(ADVOGADO(A))

JEAN EFFERTON RIBEIRO AMORIM DOS SANTOS OAB - CE30960 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041827-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Visando a segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, 

determino que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, 
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trazer aos autos, comprovante da condição financeira noticiada na 

espécie. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043061-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI DE SOUZA NOGUEIRA CAZONI DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA BORGES OAB - MT24984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, 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. No mesmo prazo, 

comprove o condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028086-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002225-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANNY FIDELIS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignando às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONFIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043879-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES MARIOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1043941-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043923-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004470-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANEYLAINE DE CENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1043954-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES CARDOSO OAB - MG0076714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar ao requerido que 

proceda a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

referentes aos TADs nº 905257-4, 905477-7 e 904108-4. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando 

às advertências legais (Art. 306 do CPC). Atente-se a requerente para a 

regra do artigo 308 do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1251431 Nr: 21577-35.2017.811.0041

 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: ANTONIA HERMINIA ARCANJO FERREIRA, CLAUDIO 

FIGUEIREDO SANTIAGO, EDMUNDO FÉLIX DE BARROS, ISMAEL 

RODRIGUES DA SILVA, DENISE MARIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO, ELENIL 

PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES, MARIA ETERNA DE SOUZA ARRUDA, 

PAULO ROBERTO ANTUNES DO NASCIMENTO, SELMA APARECIDA DE 

CARVALHO

 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:

 Tende em vista a petição do ente estatal de fls.141/239, intimo as partes 

para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 

15 (quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1337420 Nr: 17265-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MIGUEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 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.: 839182 Nr: 43712-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DIAS DA LUZ FIGUEIREDO DUARTE, ANTONIETA 

AUXILIADORA DE QUEIROZ SILVA, ENIR SANTANA CUNHA, BORINEI 

BRUNO DE FIGUEIREDO, BENEDITO JOSE DA SILVA, FLORIANA MARIA DE 

FIGUEIREDO, LEONIA MARGARIDA PINHEIRO, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA CORREA, MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO, MARY 

BENEDITA DE ARRUDA, LUCILENE ANJOS SILVA QUEIROZ, MARIA JOSE 

GUIMARÃES SANTOS, MARIA FERREIRA DA COSTA, MARIDES PINTO 

FIGUEIREDO, SILVIA CÉLIA ROSA, ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA, 

NECY DE AMORIM COSTA, ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO

 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, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a petição de fls. 407/512, intimo as partes para indicarem 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047941 Nr: 45389-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MARTINS ALVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado pelo executado está vinculado aos 

autos apensos de código: 1081687, nas fls.191/201, razão pela qual 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para se manifestar 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051343 Nr: 47118-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON S. CAMPOS - 

OAB:15.980/MT, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - 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.: 851984 Nr: 54856-51.2013.811.0041

 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: WILSON DOS SANTOS, PEDRO HURTADO, ORLANDO 

ALVES PEREIRA, PEDRO DE ARRUDA, OTALIRIO FREIRE, OSVALDO 

BATISTA DE ALMEIDA, AROLDO DA SILVA LIMA, FRANCISCO BARBOSA 

DO NASCIMENTO, GILBERTO ARAUJO NASCIMENTO, ODENIR MAXIMIANO 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono o autos 
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intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307612 Nr: 16720-92.2007.811.0041

 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: RONALDO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335874 Nr: 16888-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIERDERLE - OAB:10458

 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.: 1337413 Nr: 17261-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 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.: 1333381 Nr: 16285-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO DE BRITO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/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.: 1333383 Nr: 16286-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/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.: 1333838 Nr: 16416-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUTA DE FREITAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/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.: 412393 Nr: 1813-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SANTANA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 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.: 1337376 Nr: 17257-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/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.: 450204 Nr: 22884-68.2010.811.0041

 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: H. G. T. M., JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA 

MAGALHÃES, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, GISLAINE BALDUINA 

BARBOSA MONTEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926369 Nr: 47315-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PAULINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT
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 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016753 Nr: 30465-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALYTA MARCONATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 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.: 1335880 Nr: 16893-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960635 Nr: 5095-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JESUS DOS SANTOS, REUMAR ALVES DE 

JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARILCI DE 

SOUZA COSTA E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 960635 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 524v), AUTORIZO o 

levantamento do montante descrito na nota fiscal referenciada em favor 

da fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

CNPJ n. 03.533.726/0001-88, mediante a expedição do competente alvará.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 190434 Nr: 1746-21.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS 

TRANSPORTADORES URBANOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Ante o exposto, indefiro a homologação do acordo, como proposto, eis 

que inspira a infringência à disposição constitucional e a lei orgânica do 

Município de Cuiabá, pois confere ao ente público o direito de esquivar-se 

do regime de pagamento por precatório, em prejuízo de outros 

credores.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 

de dezembro de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786363 Nr: 40252-22.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Intimação ao advogado da REQUERENTE, do agendamento de exame 

médico pericial para o dia 11/02/2019, a partir das 10h, no consultório do 

Médico Perito dr. REINALDO PRESTES NETO - CRM MT 5329, situado à Rua 

Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - CPA I (fundos do terminal Rodoviário) - 

CENTRO MÉDICO CPA, FONE: 65. 3641-7100 e 9.9925-7939.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264752 Nr: 405-59.1965.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PONCE DE ARRUDA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LICINIO GUILHERME 

ANTUNES MACIEL JUNIOR, para devolução dos autos nº 

405-59.1965.811.0041, Protocolo 264752, 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.: 855751 Nr: 58171-87.2013.811.0041

 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: ADELINA DE ARRUDA WINTER, EDMUNDO LIMA DE 

ARRUDA, HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA, NILO PONCE DE 

ARRUDA FILHO, JOÃO PEDRO DE ARRUDA NETO, MARTHA ARRUDA 

DIAS DE PAIVA, DOMINGOS SÁVIO DE ARRUDA FIGUEIREDO, ESPÓLIO 

DE JOSEPHINA MECCHI DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PRADO, REGINA MARIA TEIXEIRA 

COELHO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LICINIO GUILHERME 

ANTUNES MACIEL JUNIOR, para devolução dos autos nº 

58171-87.2013.811.0041, Protocolo 855751, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873598 Nr: 12288-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE AKEME YAMAMOTO, VANIA CLARICE 

PINHEIRO SILVA, KARINA SILVA ROQUE, MAURO BORGES FALCA, 

FLAVIA RODRIGUES XAVIER, MARAIA CRISTINA MARQUESI, DONIZETE 
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XAVIER DE OLIVEIRA, TAÍSA AIDAMUS PRADO GENARO, ADRIANA 

FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Intimo as partes para, querendo, se manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais apresentadas pelo expert nomeado, contida nas 

fls.326/330.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013006-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA MARINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038561-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR ALLES METZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015430-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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: 1010034-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

PAULO HENRIQUE FRANCA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hospital Geral universitario (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

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: 1011734-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ADJUNTO DE GESTÃO FINANCEIRA E CONVENIO DA 

EDUCAÇÃO (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: 

Ex positis, CONCEDO A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, para determinar ao Impetrado que se abstenha de 

condicionar o pagamento dos serviços já realizados pela Impetrante à 

apresentação de certidão negativa de débitos. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016910-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO 

GROSSO (RÉU)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Analisando os autos, constato que, não obstante o 

documento Id. 13700525 estar denominado “petição inicial”, inexiste 

qualquer petição inicial anexa ao processo, seja pelo sistema, seja em 

formato PDF. Desta forma, intime-se a Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, anexando a petição inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011033-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 289 de 624



A.GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por 

não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038892-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (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.: 826354 Nr: 32291-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PAIXÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA ALBERNAZ HORTENCIA 

- OAB:16.086, NEUSA NADIA DIMITRUK - OAB:13295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando as petições de fls.135/137, intima-se as partes para 

manifestar acerca da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900818 Nr: 30470-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO LEMBRANZI, MARIA FÁTIMA DAS CHAGAS, 

VALDIRENE REGINA BORBA, MARLUCE CRISTIA PEREIRA DA SILVA, 

MIRCILA FATIMA DA CUNHA CRUZ, NADJA SAMORA DA SILVA SANTOS, 

VANDER CLEISON GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono o autos 

intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858213 Nr: 190-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES LARANJEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915555 Nr: 40587-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE FERMINA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 40587-70.2014.811.0041, 

Protocolo 915555, 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.: 921314 Nr: 44203-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 44203-53.2014.811.0041, 

Protocolo 921314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044156-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PADILHA DA VEIGA (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)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1044156-23.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: LUCAS PADILHA DA VEIGA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. 

De acordo com o CTB as notificações de autuação e aplicação de 

penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário do veículo, 

sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as notificações 

devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). Destarte, a fumaça 

do bom direito referente à ausência de notificação somente pode ser 

constatada quando o impetrante traz nos autos documento comprovando 

o endereço que está cadastrado no órgão de trânsito, além de 

comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto ao impetrante que 

promova a juntada aos autos, também no prazo de 15 (quinze) dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044144-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Decido. De acordo com o art. 96, inciso 

I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031524-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MURADAS STUMPF OAB - RS36549 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE LUCA OAB - RS56.159 (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, no prazo de 5 (cinco) dias, 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: 1026624-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013997-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SCAPINI PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (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, no prazo de 5 (cinco) dias, 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: 1038599-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (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, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030988-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE FATIMA PERUSSO CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT BADARO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da certodão a seguir transcrita, enunciada 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: "Em atenção ao despacho de 

id.16692865, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

fornecedor LACIC, na pessoa de sua advogada, para, no prazo de 10 
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(dez) dias, prestar contas dos valores liberados mediante o competente 

alvará."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034323-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON UCHIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029354-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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.: 725544 Nr: 21278-68.2011.811.0041

 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: JANE KEILA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - 

OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono os autos para intimação do Advogado(a)da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar sobre o laudo/parecer juntado pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733291 Nr: 29528-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAUL TAKESHI SHIBUYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6.124/MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT, 

RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA CAVALCANTE - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Intimo a parte autora para prestar contas dos medicamentos entregues, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação 

do medicamento, apontando, de forma analítica, o valor do medicamento 

fornecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399524 Nr: 32821-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINO SERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA E CORREGEDOR 

AUXILIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908729 Nr: 35997-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ARAUJO DE FRANÇA, ARACY BERNARDINA DE 

SOUZA ALMEIDA, HERMELINDA DEL BARCO CORRÊA, DELZA ALVES 

RIBEIRO, MARIA JOACYL MORENO PESSOA, ESPOLIO DE MARIA 

MACEDO RODRIGUES, MIGUEL BENEDITO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando as petições de fls.383/462, intima-se a parte autora para 

manifestação acerca da mesma no prazo de 10 dias, como determinado 

no despacho de fls.381.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800870 Nr: 7300-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 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.: 926979 Nr: 47641-87.2014.811.0041

 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: ZULEMA NETTO FIGUEIREDO

 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: 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.: 1030600 Nr: 37055-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CRISTINA DE LACERDA CINTRA BATISTA 

NASCIMENTO

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - 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.: 1005821 Nr: 25819-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISON ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Tendo em vista a petição de fls. 376/436, intimo a parte requerente para 

manifestação em 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 374.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854765 Nr: 57286-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA RODRIGUES

 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 - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Tendo em vista a manifestação do ente estatal de fls.148/222, intimo a 

parte autora para, querendo, se manifestar em 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878822 Nr: 16019-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA PEREIRA DE MIRANDA, BENEDITA TENUTES 

DA COSTA, AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, NEIRES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, LOIDE DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Tendo em vista a manifestação do ente estatal de fls.279/354, intimo a 

parte autora para, querendo, se manifestar em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935064 Nr: 52079-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA APARECIDA ARUDA DE AGUIAR, CLEONICE 

FATIMA DE SOUZA, IRANIL MARIA RONDON, MAILDE PENA DA SILVA 

CORREA, ORDALIA ZAMPIERI, SELMA MARY DOS SANTOS SILVA, 

SUZANA LÚCIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/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.: 867338 Nr: 7442-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILER, DINALVA MACEDO CRUZ, ELLEN 

SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, GIOVANI SPINOLA DE CARVALHO, 

IRACI OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA 

GARCIA, ERONDINA CARDOSO KEMPE, MARIA APARECIDA MACEDO 

ASSUNÇÃO, MARIA JOSE BURACHI DE CASTILHO, SANDRO MORETT DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Tendo em vista a manifestação do ente estatal de fls.289/369, intimo a 

parte autora para, querendo, se manifestar em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893737 Nr: 25724-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTÔNIO CUNHA, HILDA GARCIA, IZABEL 

MARIA DA SILVA, KATARINA CELINA DE BARROS ROCHA, IRACEMA 

SOUZA DA ROSA, KATIA CINIRA MONTEIRO LISBOA, JOSEFINA LEMES 

DE MORAES, JOÃO BOSCO DUTRA, IROTILDE TOLOTTI, JUSTINA 

MARTINS PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Considerando as petições de fls.612/620, intima-se as partes para 

manifestar acerca da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845593 Nr: 49266-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA DE CAMPOS PROVENZANO, LUID 

NOVACK, MARIA DE LOURDES GIRARDI, MARIA BERNADETE DE ARAÚJO 

NADAI ALBERTON, MARGARIDA FERREIRA DE ARRUDA, MARIA DE 

LOURDES NASCIMENTO, MARLENE DA COSTA BARROS, MARISA 

AUXILIADORA XAVIER DORILEO NEGRETTI, MARLY SANDRA GOMES DE 

SOUZA TEODORO, MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA, MAURO ALVES DE 

SOUZA, PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR, PAULO CÉSAR FERNANDES 

DE SOUZA, RONILSON ARRUDA DE MORAES, VANDA LUCIA MARQUES 

AMORIM, ROSIMAR RAULINO NETO, SÉRGIO SATURNINO DA SILVA, 

SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ, SIRLEI PEREIRA DA SILVA PÉREZ 

PROSPERI, TERCI GONÇALVES CORREIA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando as petições de fls.402/525, intima-se a parte autora para 

manifestação acerca da mesma no prazo de 10 dias, como determinado 

no despacho de fls.401

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923179 Nr: 45337-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA COELHO DA SILVA GRACIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 45337-18.2014.811.0041, 

Protocolo 923179, 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.: 952421 Nr: 1184-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA PONTES VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 1184-60.2015.811.0041, 

Protocolo 952421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1053098 Nr: 47943-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAYOSHI IMAI, ALICE SETSUKO IMAI OTIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do pedido de bloqueio judicial de valores encartado às fls. 401/420.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837738 Nr: 42497-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMAQ-GUIMARÃES MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE ARRECADAÇÃO DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA, CHEFE ARRECARDADOR DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

TANGARÁ DA SERRA, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:, OLGA GENY DE 

ALMEIDA ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 238/239 a impetrante alega o descumprimento da 

liminar.

Diante do documento de fl. 240 indicando que a decisão foi, de fato, 

descumprida, intimem-se, pessoalmente, as autoridades coatoras para 

que promovam o cumprimento do decisum imediatamente, promovendo a 

suspensão dos débitos fiscais do conta corrente fiscal da impetrante.

A intimação deverá ser feita somente na pessoa das autoridades 

acoimadas de coatoras, sendo vedado ao oficial de justiça promover o 

seu cumprimento junto a pessoa diversa.

Conste-se no mandado a advertência de que o descumprimento desta 

ordem judicial poderá caracterizar o crime de desobediência, conforme 

previsto no art. 330 do Código Penal.

Cumprida a diligência, e sendo o Recurso de Apelação e Contrarrazões 

tempestivos, encaminhe-se o processo ao E. TJMT (art. 1.010, §3º do 

CPC).

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039055-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

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: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

CHEVROLET/CASSIC/LS, ano/modelo 2010/2011, placas NTY-1296, 

renavam nº 00274541769, cor predominante BRANCA, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025170-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PAULO DOS REIS MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEX MOREIRA DE MATTOS OAB - MT24500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, por meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na 

conciliação ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta 

finalidade, em homenagem aos princípios da economia e celeridade 

processual. Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Após, colha-se o parecer ministerial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033906-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Inicialmente, acolho a emenda a 

inicial requerida por meio da petição nº 16325244, retificando o valor 

atribuído a causa. Posto isso, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte Requerente. Diante dos termos do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública se manifesta pelo 

desinteresse na conciliação ou autocomposição, aliado ao fato de que a 

parte Requerente manifestou desinteresse expresso na realização de 

audiência de conciliação, deixo de designar o ato, com vistas a assegurar 

a celeridade e a razoável duração do processo. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se.

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031316-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte Requerente. Diante dos termos do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a Fazenda Pública se manifesta pelo 

desinteresse na conciliação ou autocomposição, aliado ao fato de que a 

parte Requerente manifestou desinteresse expresso na realização de 

audiência de conciliação, deixo de designar o ato, com vistas a assegurar 

a celeridade e a razoável duração do processo. Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024273-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

PREV LACERDA (RÉU)

PREVI-LACERDA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDECIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. Ante 

a impugnação à justiça gratuita ofertada em sede de contestação, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

adequadamente a sua hipossuficiência econômica para fins de reanálise 

do pedido de justiça gratuita, mediante a apresentação de extratos de 

conta corrente ou holerites dos últimos três meses, declaração do imposto 

de renda do exercício corrente e comprovantes de despesas mensais que 

entenda pertinentes ao caso. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034484-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOMINGAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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: Dessa forma, tendo em vista a não 

comprovação da hipossuficiência pela parte Requerente, INDEFIRO o seu 

pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, 

do CPC. Com vistas a não inviabilizar o acesso da parte Requerente à 

jurisdição, concedo-lhe o parcelamento das custas processuais e da taxa 

judiciária em 6 (seis) meses, nos termos da CNGC/MT. Intime-se a parte 

Requerente para promover o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Após o pagamento da primeira parcela, retornem os autos 

conclusos para novas deliberações. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411293 Nr: 1467-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILDA ALBAPINHEIRO VIEGAS, JOSIMARI CORDEIRO 

DA SILVA, JOVANICE DO CARMO ALMEIDA, JOSINA MARIA LUDUMILA 

SILVA, JOVANINA SANTOS FLORES, JUAREZ SANTOS, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, JUDITH 

RIBEIRO DE ALMEIDA, JUDITH DA ROCHA RIBEIRO, JUDITE ARENHART 

LIBERALI

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 287041 Nr: 8606-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO 

GROSSO - FIEMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 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.: 711963 Nr: 5042-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GREGÓRIA DE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 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.: 104965 Nr: 17398-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.571-MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 5.880A

 INTIMAR o EXEQUENTE para efetuar o pagamento das custas de retirada 

de Carta Precatória e promover sua distribuição na Comarca Deprecada 

(Barra do Garças-MT), no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375032 Nr: 11235-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA CIÊNCIA DA PAP.E 

IDENT.DO ESTADO DE MT-SINPP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

ALMEIDA - OAB:7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.: 745928 Nr: 43101-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAPNOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRAS - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803750 Nr: 10206-16.2013.811.0041

 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): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva

João Batista - OAB:5237, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, 

SERGIO GARCIA MARTINS - OAB:33903, WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4.834/MT

 Certifico o decurso de prazo do edital de fls. 126, sem manifestação. Em 

atenção ao despacho de fls. 125, intimo a parte requerida para comprovar 

nos autos a sua regularidade fiscal, na forma exigida pela legislação de 

regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433314 Nr: 12806-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA CARLETE, MARIA LUCIA CAVALCANTE 

DA SILVA, MARIA LÚCIA COLNAGO GAMBALLI, MARIA LUCIA CORREA 

DE ALMEIDA BARROS, MARIA LUCIA DE ANDRADE FERNANDES, MARIA 

LUCIA DE ARAUJO BRAZ, MARIA LÚCIA DE BRITO, MARIA LUCIA 

PRIOTTO MASSON, MARIA LUCIA PATERNES MARTINS, MARIA LUCIA 

REIS PAES, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815454 Nr: 21900-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREO LÚCIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 Vistos.

Em vista da petição formulado pelo Município de Cuiabá, fls. 52/58, 

intime-se o embargado para querendo apresentar resposta, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se o necessario e, façam-me os 

autos conclusos para deliberação.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922276 Nr: 44754-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZULEICA CARMO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 44754-33.2014.811.0041, 

Protocolo 922276, 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.: 820877 Nr: 27096-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BATISTA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDISON PEREIRA 

PRADO, para devolução dos autos nº 27096-30.2013.811.0041, Protocolo 

820877, 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.: 1214656 Nr: 9815-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BATISTA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDISON PEREIRA 

PRADO, para devolução dos autos nº 9815-22.2017.811.0041, Protocolo 

1214656, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859577 Nr: 1406-62.2014.811.0041

 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: OTACÍLIO QUIRINO SCHERER

 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: Cristiane Coutinho - 

Procuradora do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial “retro”.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044114-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1044114-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JAMESON TELES DOS SANTOS 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

Ação de Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por JAMESON TELES DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, I a mencionada 

recomendação, se referindo aos processos judiciais que visem à 

concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS seja acompanhada de 

laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a implementação das medidas 

mencionadas, acarretarão uma celeridade maior aos processos 

envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, além de permitir ao 

magistrado, previamente, uma segurança na análise eventual dos pedidos 

de antecipação de tutela, beneficiando diretamente as partes. Por outro 

lado, não se pode alegar qualquer nulidade na inversão, pois se adotará 

os quesitos estipulados na Recomendação Conjunta, bem como a citação 

efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua plenitude, o seu direito ao 

contraditório e ampla defesa. Saliente-se que através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo Procurador Federal Dr. 

Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da PF/MT, há requerimento expresso no sentido de: “1) A 

inversão do rito nos casos que versem sobre o benefício por 

incapacidade, realizando-se a perícia médica antes da citação; 2) Nos 

caso em que já houve citação, solicita a dispensa da intimação da data da 

realização da perícia médica;...” Portanto, diante da necessidade de se 

comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º 

Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já 

os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, em vista da relevância e complexidade do 

laudo pericial a ser elaborado. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO QUESITOS DO JUÍZO 

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em 

caso positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas 

da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em 
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caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043917-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1043917-19.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA 

GUIA MINERACAO LTDA IMPETRADO: GERENCIA DO CONTA CORRENTE 

FISCAL DA SEFAZ MT Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Caieira Nossa Senhora da Guia Mineração 

Ltda. contra ato a ser praticado pelo Gerente de Conta Corrente Fiscal da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na 

exigência do crédito tributário descrito no Aviso de Cobrança da Conta 

Corrente Fiscal nº 389001/54/28/2018, tais como o encaminhamento para 

inscrição em dívida ativa e a realização de protesto, objetivando 

liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito descrito no Aviso de 

Cobrança e, no mérito, sua extinção. Narra que foi cientificada através do 

Diário Oficial do Estado em 17/08/2018 do mencionado Aviso de Cobrança 

da Conta Corrente Fiscal, por meio do qual está sendo exigido o crédito 

tributário decorrente do Termo de Parcelamento firmado junto à SEFAZ/MT. 

Afirma que foi compelida a assinar tal Termo de Parcelamento em face do 

justo temor de que fosse negativada perante os órgãos de proteção ao 

crédito, em razão da notificação extrajudicial que recebeu da Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., dando conta da prorrogação 

do prazo para adesão ao REFIS-MT, instituído pela Lei nº 10.433/2016. No 

mesmo instrumento a Energisa informou, ainda, que o crédito tributário 

contra ela constituído, relativo às Notificações/Autos de Infração nº 

1 6 7 4 1 0 0 1 6 0 0 0 1 2 2 0 0 8 1 1 ,  1 1 8 9 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9 1 9 , 

16741001600029201115 e aos Termos de Intimações nº 

122656000052015355 e 167410000582013305, em razão do não 

recolhimento do ICMS sobre demanda de energia contratada e 

efetivamente consumida, cujo inadimplemento foi provocado judicialmente 

pela FIEMT, representando a Impetrante, é de inteira responsabilidade da 

Impetrante, de modo que responde pelo valor de R$ 785.582,55, incidente 

sobre o seu consumo de energia elétrica, que poderia ser pago de acordo 

com as condições facilitadas oferecidas pelo REFIS-MT. Sustenta a 

Impetrante que a exigência que resultou no aludido Aviso de Cobrança é 

manifestamente indevida, resultando também em erro substancial no 

tocante ao negócio realizado objeto do parcelamento fiscal, havendo justo 

receio de que a autoridade coatora, em face de sua atividade vinculada, 

promova os atos inerentes a exigência do crédito tributário, o que 

autorizaria o presente writ. Fundamenta seu direito líquido e certo pelos 

seguintes argumentos: a) O Aviso de Cobrança exige parcelas originadas 

do Termo de Confissão de Dívida Fiscal firmado pela Impetrante, 

decorrente de crédito tributário constituído em desfavor da empresa 

Energisa, por meio de Notificações/Auto de Infração nele relacionados; b) 

A exigência é relativa a débitos de ICMS sobre demanda de potência de 

energia decorrente de decisão liminar que favoreceu a Impetrante 

(contribuinte de fato) no sentido de afastar a exigência sobre o valor 

integral do contrato de demanda e não sobre a demanda efetivamente 

utilizada; c) A impetrante não ajuizou qualquer medida judicial impugnando 

tal exigência na qualidade de contribuinte de fato, tendo sido impetrado MS 

pela FIEMT, na qualidade de substituta processual das indústrias 

mato-grossenses, resultando na concessão da liminar para suspender a 

exigibilidade em questão, bem como para que a empresa fornecedora de 

energia não lançasse nas faturas a cobrança impugnada; d) A autoridade 

fiscal efetivou o lançamento tributário em desfavor da Energisa por 

considerar apenas ela contribuinte do ICMS, de forma que não houve 

lançamento em desfavor da impetrante; e) O referido mandado de 

segurança foi extinto sem julgamento do mérito sob o fundamento de que 

as indústrias não teriam a legitimidade para impugnar o referido imposto 

lançado nas faturas de energia; f) O Termo de Confissão assinado pela 

impetrante não poderia ser entendido como “auto-lançamento”, posto que 

não foi efetivado por qualquer declaração fiscal por ela efetivada; g) A 

exigência do ICMS é referente a fatos geradores ocorridos no ano de 

2005, de modo que teriam sido atingidos pela decadência, nos termos do 

art. 173, do CTN, de modo que a confissão espontânea não tem o condão 

de restabelecer a exigibilidade do crédito tributário extinto pela decadência 

ou prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do 

REsp 1355947/SP; h) Aduz que mesmo que a autoridade fiscal viesse a 

constituir o crédito tributário em desfavor da impetrante, a alteração do 

critério jurídico para impor-lhe a obrigação de recolher o ICMS constituído à 

favor da empresa de energia elétrica, apenas e tão somente poderia gerar 

efeito após decisão administrativa ou judicial, impondo-lhe tal dever, nos 

termos do art. 146 do CTN; i) Ainda, sustenta que por não ter sido a 

impetrante que ajuizou a medida judicial que resultou na suspensão da 

exigibilidade do ICMS, não há que incidir multa e juros moratórios; j) Por fim, 

destaca que caso não seja concedida a liminar, ficará impedida da 

obtenção de CND e, sofrerá os efeitos da Resolução 07/2008 SARP. Com 

a inicial, acostou (i) o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 

389001/54/28/2018, enviado para a Impetrante informando que deixou de 

recolher parcelas do contrato de parcelamento, motivando a lavratura do 

instrumento exigindo o pagamento em parcela única, no montante de R$ 

2.269.838,97; (ii) a publicação em diário oficial do dia 17/08/2018 do edital 

de intimação do Aviso de Cobrança; (iii) a notificação extrajudicial recebida 

da Energisa; (iv) Acórdão do REsp 1.147.362/MT, que denegou o mandado 

de segurança impetrado pela FIEMT sem resolução do mérito e a certidão 

de trânsito em julgado. É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A 

controvérsia a ser analisada por meio do presente writ consiste em apurar 

se assiste à Impetrante o direito líquido e certo à concessão de ordem 

mandamental para extinguir exigência fiscal contida em Aviso de Cobrança 

da Conta Corrente Fiscal, relativa à cobrança de parcelas não pagas de 

Termo de Parcelamento firmado pela Impetrante. A Constituição Federal 

dispõe sobre o mandado de segurança em seu art. 5º, inciso LXIX, o qual 

estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público;”. A Lei nº 12.016, de 07/08/2009, que disciplina a matéria, 

estabelece os casos em que cabe a impetração do referido remédio, 

mantendo as linhas do art. 5º, inciso LXIX, da CRFB, supra transcrito. 

Assim, a via mandamental é estreita e não se confunde nem é sucedânea 

de qualquer outra (ordinária, por exemplo), sendo-lhe indispensável à 

concorrência, de um lado, do direito líquido e certo; e, de outro, de ato 

ilegal ou abusivo (ou teratológico) de autoridade, omissivo ou comissivo. 

Destarte, para legitimar a propositura do mandado de segurança o 
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Impetrante tem que demonstrar de forma inequívoca direito líquido e certo, 

capaz de, por si só, causar-lhe prejuízo material ou moral. Nesse passo, 

direito líquido e certo é, em última análise, aquele que se apresenta 

pontual, isto é, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no 

momento da impetração do mandamus. Não comporta existência duvidosa, 

sendo certo que o seu exercício não pode depender de situações ou fatos 

não devidamente esclarecidos nos autos, vez que a dilação probatória 

não é compatível na seara mandamental. Da minudente leitura da peça de 

ingresso, bem como da documentação carreada nos autos, além de 

observar a legislação que rege o assunto em debate, a conclusão a que 

se pode chegar é que não há prova de ato coator capaz de justificar o 

manejo do vertente remédio constitucional. Noutras palavras, malgrado as 

alegações sustentadas pela Impetrante, como também inobstante aos 

documentos acostados como prova da ofensa ao direito líquido e certo, o 

que se identifica no caso concreto, em verdade, é que o ato praticado, até 

então acoimado de coator, se trata apenas de cobrança de crédito 

tributário confessado pela Impetrante, realizado em desacordo com seu 

entendimento, sendo necessária dilação probatória para análise do mérito, 

o que definitivamente não se enquadra em seara mandamental. Nesse 

ponto, importante esclarecer que quanto à alegação de que teria se 

operado a decadência dos créditos tributários, cujos fatos geradores 

ocorreram no ano de 2005, observa-se que os fatos geradores vão de 

2005 até 2012 e que existem causas suspensivas e interruptivas da 

exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista a concessão de liminar 

nos autos do mandado de segurança impetrado pela FIEMT, vindo depois a 

ser extinto sem julgamento do mérito, bem como o próprio Termo de 

Parcelamento. Pelo que consta dos autos, a adesão ao parcelamento se 

deu em 21/12/2016, e o acórdão que extinguiu o mandado de segurança 

impetrado pela FIEMT transitou em julgado no dia 24/03/2015, de forma que 

não resta configurada a demonstração do direito líquido e certo da 

Impetrante, da forma exigida por esta estreita via mandamental, já que não 

é possível constatar o direito invocado sem a produção de novas provas. 

Com efeito, ausente prova pré-constituída do ato coator que ofenda o 

direito líquido e certo levantado, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe, uma vez que o caso necessitaria de dilação probatória, que é 

incabível em sede de mandado de segurança. Além do mais, a discussão 

de crédito tributário definitivamente constituído deve ser feita por ação 

ordinária, sendo impossível essa análise por esta via estreita. Nesse 

sentido, o mandado de segurança não é a via adequada para anulação de 

crédito fiscal, conforme entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, a exemplo dos arestos adiante transcritos: 

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 

SENTENÇA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADEQUADA. A SUSPENSÃO ACAUTELATÓRIA 

NÃO INTEGRA O MÉRITO DEFINITIVO. ANULAÇÃO DE TERMO DE 

APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SENTENÇA RETIFICADA. Exaurida a análise 

da ação mandamental e julgado o mérito, encerram-se, 

concomitantemente, os efeitos da providência acautelatória de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV). A anulação de TAD 

(Termo de Apreensão e Depósito) requer dilação probatória, o que é 

vedado em sede de Mandado de Segurança (Remessa Necessária nº 

132814/2015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 06/11/2017) 

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IPTU. 

COMPROMISSO DE RESERVA DE ÁREA. LOTES DE PROPRIEDADE DO 

ESTADO. NOME DA EMPRESA IMPETRANTE NO CADASTRO MUNICIPAL 

COMO CONTRIBUINTE DE IPTU. DIREITO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

ALVARÁSQUE NÃO PODE SER OBSTADO. DISCUSSÃO DA ANULAÇÃO 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA 

RATIFICADA. Não há título para obstar a emissão de certidões e alvarás à 

Impetrante em razão de mencionada dívida fiscal, uma vez demonstrada a 

ausência de vínculo a respaldar a cobrança. A discussão da legitimidade e 

exigibilidade da dívida de IPTU deverá ser promovida, se assim se 

entender conveniente, através das vias processuais ordinárias, 

salientando-se que a ora Impetrante não pode ser prejudicada, em razão 

dessa pendência fiscal, no seu direito de obter certidões e alvarás, se 

assim entender necessário (Reexame Necessário nº 66476/2016, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, julgado em 27/11/2017) ADMINISTRATIVO E 

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DO TAD – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O mandado de 

segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Termo 

de Apreensão e Depósito – TAD e da CDA, já que pressupõe a existência 

de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, 

sendo descabida a dilação probatória. (Apelação nº 95705/2017, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Márcio Vidal, 

julgado em 15/10/2018) Dessa forma, seja pela impossibilidade de 

anulação de crédito tributário, seja pela necessidade de dilação probatória, 

seja pela ausência de prova pré-constituída, a denegação da segurança é 

medida que se impõe. Isto posto, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 

12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em consequência, julgo extinto o 

feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Denego o mandado de segurança, por força do disposto 

no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas e honorários, eis 

que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022192-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO SILVESTRE DAHDAH OAB - GO33393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO ITCD (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1022192-08.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: ADRIANA ALESSANDRA DE 

OLIVEIRA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE 

CONTA CORRENTE, GERENTE DO ITCD Vistos, etc. Diante da 

manifestação do eminente representante do Ministério Público Estadual 

pela ausência de interesses indisponíveis a justificar a atuação do Parquet 

no feito, bem como do indeferimento da petição inicial, conforme decisão 

de Id 9675166, a denegação da segurança é medida que se impõe. Isto 

posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 

485, I, do Código de Processo Civil. Denego o mandado de segurança, por 

força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo. P.R.I. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1040146-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. Defiro o Pedido de ID: 

17060217, no tocante a dilação de prazo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044211-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1044211-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA contra ato tido 

por ilegal de lavra da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, onde objetiva a concessão da medida liminar para que seja 

autorizado ao Impetrante o acesso ao sistema da SEFAZ/MT, bem como 

que possa emitir notas fiscais em sua pessoa física. Em síntese, é o que 

merece registro. Como mencionado acima, cuida-se de Mandado de 

Segurança, cuja ação tem procedimento peculiar, no qual há a exigência 

da notificação de um agente que esteja diretamente vinculado à situação. 

Ab initio, observa-se que a ação foi endereçada a um órgão integrante do 

Poder Executivo, qual seja a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso, ou seja, é manifestamente parte ilegítima a figurar no presente 

writ, razão pela qual não pode estar em Juízo, seja ativa ou passivamente, 

porquanto não tem capacidade processual e, dessa forma, é parte 

ilegítima. Nesse sentido lecionam os doutrinadores Marcelo Alexandrino e 

Vicente Paulo, in verbis: “Assim, na Administração Direta federal, somente 

a União possui personalidade jurídica. Os Ministérios, por exemplo, órgãos 

da Administração Direta Federal, são centros de competência 

despersonalizados, cuja atuação é imputada à União. O mesmo vale para 

a Administração Direta dos Estados, em que somente o Estado-membro 

possui personalidade jurídica, mas não seus órgãos, como Secretarias 

estaduais”. É parte legítima para ser autoridade coatora o agente que 

possui o poder de determinar a execução de atos decisórios, bem como 

competência para corrigir o ato impugnado, levando-se em consideração o 

art. 96, I, alínea ‘g’ da Constituição do Estado de Mato Grosso, o que não é 

o caso das autoridades alhures indicadas. Melhor elucidando a matéria, 

dispõe a clássica lição ministrada pelo prof. Helly Lopes Meirelles, in 

verbis: “Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de 

decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma 

legal”. (in Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29ª edição. p. 

33). Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, bem como à vista do 

princípio da economia processual, determino a emenda à inicial para que a 

Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique a parte Impetrada, 

devendo constar a (s) autoridade (s) competente (s), vinculadas ao órgão 

objurgado, no polo passivo do presente mandamus, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme o art. 321, parágrafo único do CPC/2015. 

Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044183-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1044183-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Diante da incompatibilidade entre 

o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, considerando 

o Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e o Ofício Circular 

142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento 

do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, oportunizo aos autores 

que comprovem ou retifiquem o valor da causa, colacionando planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do Art. 290 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1025339-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Gonçalo José da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1021414-72.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Medida de Proteção 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, substituto processual dos 

idosos Benedito Candido Pinto, Fermina Saloméia Pinto e Maria Crispina 

dos Reis, em desfavor de GONÇALO JOSÉ DA SILVA, do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado o afastamento em definitivo do Sr. Gonçalo José da Silva, de 

modo que seja proibido de frequentar e se aproximar da casa dos 

referidos idosos, bem como que seja compelido a realizar tratamento no 

CAPS AD e Psiquiátrico. Em síntese, é o que merece registro. Analisando 

os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com uma vasta 

malha documental, todavia, não acostou aos autos ao menos um laudo 

médico que demonstre a enfermidade do Requerido, não sendo possível 

constatar a real necessidade de proceder com a almejada internação 

compulsória e, como é sabido, para a concessão da tutela provisória há a 

necessidade de pedido certo e determinado, além da demonstração do 

seu direito. Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, bem como à vista 

do princípio da economia processual, determino a emenda à inicial para 

que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos um 

laudo/relatório médico atual e legível que demonstre a enfermidade do 

Requerido Gonçalo José da Silva, bem como que comprove a real 

necessidade de proceder com a sua internação compulsória, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC/2015. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 

18 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011153-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OSVIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, 

INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido DETRAN/MT para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044212-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SIMAO DE ARRUDA OAB - MT9209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo 

PEUGEOT 307 HBFELINE A, placas NUF 3410/MT, chassi nº 

8AD3CRFJRBG004172, Renavam nº 00254841848, ano 2010/2011, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Em consonância ao princípio 

da celeridade processual, determino a intimação da parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, retifique a parte Impetrada, devendo constar as 

autoridades competentes, vinculadas ao órgão objurgado, no polo passivo 

do presente mandamus, sendo elas o DIRETOR ou PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e o 

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ-MT e o 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA DE VARZEA GRANDE-MT, sob pena de revogação desta 

decisão e indeferimento da inicial, conforme o art. 321, parágrafo único do 

CPC/2015. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, através de OFICIAL PLANTONISTA.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044180-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie e efetue a 

transferência do veículo KIA CERATO EX2 1.6L – IMPORTADO 

FABRICAÇÃO 2009/2010, PLACA NUA 1416. GASOLINA, COR BRANCA, 

RENAVAM Nº 00192433130 e CHASSI Nº KNAFU411AA5821517, sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, 

vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, através 

de OFICIAL PLANTONISTA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439085 Nr: 16207-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILZA CORREA DE ARRUDA E SILVA, MARILZA DE 

JESUS GUERRISE, MARILZE TEREZINHA MONTEIRO DA SILVA, MARILZA 

MOREIRA DOS SANTOS, MARINA ALVES DOS SANTOS, MARILZA LARA 

GRISOLIA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MT - SINTEP, MARINA LÚCIA DE CARVALHO GOMES, MARINA DA 

CONCEIÇÃO PADILHA E SILVA, MARINA MESQUITA DE ALMEIDA, MARINA 

MOUCO PABLOS

 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: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 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.: 851631 Nr: 54560-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE BASILIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Tendo em vista a proposta dos honorários periciais de fls.149/169, intimo 

as partes para, querendo, se manifestarem, conforme determinação de 

fl.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794314 Nr: 627-44.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA FORTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso apresentado é tempestivo. Impulsiono estes autos, 

intimando o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856904 Nr: 59153-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA JOVITA 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

 Com o desarquivamento dos autos, intimo a parte autora para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1329739 Nr: 15566-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos intimando o impugnado, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840954 Nr: 45277-79.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMAR FERREIRA DA SILVA, AMARILDO 

RODRIGUES DE SOUZA, ANDERSON PEREIRA GONÇALVES, ANTONIO 

IREMAR DALLA COSTA, ANDERSON BORGES AVILA, ARLI JOSE DE 

OLIVEIRA, ERCILIO ROCHA CANDIDO, EDILSON MAURO FERREIRA, 

FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO, BENEDITO OSVALDO GRISOLIA, 

ECSON JUNIO FERREIRA, CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA, 

EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES, GERALDO APARECIDO 

ZAMPIROLLO, MAURÍCIO BRITO SOARES, WANILSON SELIO SILVA 

SILVEIRA, THIAGO MACIEL, JOSÉ NORBERTO DA SILVA SOBRINHO, 

MARCIO MANSO DE ALMEIDA, ILARIO HERBES, LUIZA BENEDITA DA 

SILVA PEREIRA, MARCELO MOESSA DE SOUZA, MARINEIA ETERNA DE 

OLIVEIRA, SERGIO ANTELMO DE SOUZA, THELMO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923192 Nr: 45344-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE SANT´ANA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 45344-10.2014.811.0041, 

Protocolo 923192, 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.: 944762 Nr: 57306-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINA FERREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 57306-30.2014.811.0041, 

Protocolo 944762, 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.: 952425 Nr: 1188-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 1188-97.2015.811.0041, 

Protocolo 952425, 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.: 1021753 Nr: 32814-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA TITA DE ALMEIDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 32814-37.2015.811.0041, 

Protocolo 1021753, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352908 Nr: 23290-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIZMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA, VALDEILSON DA SILVA BEZERRA, LUIZ MAURO 

DA SILVA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 Vistos em plano de meta.

Determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique 

integralmente o cumprimento do despacho de fl.65.

Após cls.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352908 Nr: 23290-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIZMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

REFRIGERAÇÕES LTDA, VALDEILSON DA SILVA BEZERRA, LUIZ MAURO 

DA SILVA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

(PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000
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 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 352908

PROCESSO Nº: 520/2008

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 82, expedindo-se nova citação por AR remetida ao 

Sr. Luiz Mauro da Silva Bezerra no endereço indicado na petição.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044154-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1044154-53.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por ERISON 

COSTA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os servidores da 

educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 45 dias 

conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por exercer 

cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

presente demanda é conexa, aos autos n° 1028936-19.2017.811.0041, 

contudo, observo que o tal processo tramita perante o juízo da Primeira 

Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço que o instituto da conexão 

visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos 

nessas condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo 

juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028936-19.2017.811.0041 (PJE), que tramita perante a Primeira Vara Da 

Fazenda Pública da Capital, e abrange a mesma matéria e ainda pendente 

de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a medida que se 

impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044148-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1044148-46.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por ANTÔNIO 

MARCOS VILELA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os servidores da 

educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 45 dias 

conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por exercer 

cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

presente demanda é conexa, aos autos n° 1028936-19.2017.811.0041, 

contudo, observo que o tal processo tramita perante o juízo da Primeira 

Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço que o instituto da conexão 

visa evitar a prolação de decisões inconciliáveis, razão por que os feitos 

nessas condições são reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo 

juízo. O Novo Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. Desta forma, ante a existência dos autos da Ação de nº. ° 

1028936-19.2017.811.0041 (PJE), que tramita perante a Primeira Vara Da 

Fazenda Pública da Capital, e abrange a mesma matéria e ainda pendente 

de sentença, no intuito de evitar decisões contraditórias, a medida que se 

impõe é o declínio da competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda 

Pública de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos 

moldes do art. 113, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1044171-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PONCE DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO(A))

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1044171-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ROGÉRIO PONCE DE 

ARRUDA contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ESTADO DE GESTÃO SEGES/MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, 

determinando que o Impetrante seja reenquadrado no último nível de sua 

carreira, com acréscimo de 30% (trinta por centro) em sua remuneração 

mensal. Aduz, em síntese, que é servidor público estadual lotado no 

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Mato Grosso – IMEQ/MT, 

atualmente denominado Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – 

IPEM/MT, nomeado após aprovação no concurso público para o cargo de 

Técnico Fiscal Metrológico, sendo que em 24.02.2015 o Governador do 

Estado de Mato Grosso, através da publicação no Diário Oficial nº 26482, 

o nomeou para exercer o cargo em Comissão de Diretor de Fiscalização, 

Nível DGA-3, do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM, a 

partir de 12.02.2015. Alega que em 26.12.2011 o então Governador 

publicou a Lei nº 9.684/11 que acrescenta o parágrafo único ao art. 21 da 

Lei nº 8.145/2004, a qual prevê que todo servidor público do Instituto de 

Metrologia e Qualidade deste Estado – IMEQ/MT, nomeado ao cargo de 

comissão nas simbologias DGA-2 e/ou DGA-3, pelo tempo de três anos, 

além de ser reenquadrado no último nível da sua carreira, possui direito à 

percepção de uma gratificação na ordem de 30% (trinta por cento). Relata 

que em 23.03.2018, tendo permanecido por mais de 03 (três) anos no 

cargo de Diretor de Fiscalização com a simbologia DGA-3, cumpriu o lapso 

temporal previsto pela legislação vigente, bem como requereu 

administrativamente seu reenquadramento, todavia em 02.10.2018 foi 

comunicado do despacho no processo administrativo de nº 142333/2018, 

indeferindo a solicitação de reenquadramento. Pontua que a conduta 

administrativa praticada pela autoridade Impetrada acarretou em lesão ao 

seu direito líquido e certo, não lhe restando alternativa senão a impetração 

do presente remédio constitucional para sanar tal imbróglio. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 
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de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo 

impugnado, determinando que o Impetrante seja reenquadrado no último 

nível de sua carreira, com acréscimo de 30% (trinta por centro) em sua 

remuneração mensal. Cumpre destacar que, neste momento processual, a 

pretensão do Impetrante encontra impedimento legal, consoante o disposto 

no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei nº 9.494/97, que 

veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão 

de aumento ou extensão de vantagens, como ora se transcreve: “Art. 7 

(...). § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza”. Neste sentido, tem se decidido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – 

PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES 

– INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes 

do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) 

que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza. 2. A discussão da questão em sede de 

mandado de segurança é viável, não sendo possível, no entanto, o 

deferimento da medida liminar”. (AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, 

Data da publicação no DJE 03/02/2014) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS 

EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE 

TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER 

NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 

7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela no presente 

recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e 

seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos artigos 1º da Lei nº 

9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 12.016/2009. 2. Ausente 

a demonstração dos requisitos do artigo 273 do CPC, não se concede 

tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, RAI 33572/2012, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) – Destacamos. Desta feita, 

o Impetrante, ao pretender que a autoridade tida por coatora seja 

compelida a proceder com o seu reenquadramento no último nível de sua 

carreira, com acréscimo de 30% (trinta por cento) em seus vencimentos, 

busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas. Portanto, ante a ausência 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032819-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS OAB - MT15648/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1032819-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por DANIEL BATISTA DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 

06/10/2013, que ocasionou a contusão dos órgãos genitais externos CID 

10 S30.2 - Contusão dos órgãos genitais externos + S31.2 - Ferimento do 

pênis, razão pela qual teve que requerer junto à autarquia previdenciária, 

a concessão do benefício por incapacidade que foi concedido 

administrativamente. Relata que o autor recebeu o benefício de auxílio 

doença por acidente de trabalho durante os períodos de 14/01/2014 á 

10/05/2018, isto é, aproximadamente 4 anos, visto que seu pedido de 

prorrogação de auxílio doença acidentário, apresentado em 10/05/2018, 

fora indeferido sob alegação de que não foi reconhecido o direito a 

prorrogação do referido beneficio. Pontua que a parte autora preenche 

todos os requisitos necessários para que seja autorizado o 

restabelecimento do beneficio de auxilio doença-acidentário, devido a sua 

falta de condições para exercer o trabalho. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo desinteresse na conciliação 

nas ações que o INSS figure como parte, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, 

mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. No 

caso em análise, observa-se pelos atestados e exames médicos 

acostados (ID nº 15663948 e seguintes) que a Requerente apresenta as 

patologias apontadas na exordial. Nos termos do art. 59, da Lei nº 

8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, 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. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 
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lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que a Autora necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos 

receituários médicos acostados aos autos, (ID: 15664400), comprovando 

a incapacidade laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 

estabelece que o (a) segurado (a) 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. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. A propósito, corroborando com o 

acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se manifestado em casos tais, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames e atestados médicos no sentido de demonstrar a 

inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável 

baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela 

antecipatória para o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se 

impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). 

Portanto, as provas trazidas corroboram quanto a incapacidade do 

demandante, tornando-se verossímeis suas alegações. Quanto ao risco 

ao resultado útil do processo, ressai que a continuidade no exercício de 

função laborativa, evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que 

poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, 

ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para 

determinar ao INSS que restabeleça o benefício de auxílio-doença 

acidentário ao Requerente DANIEL BATISTA DA SILVA, devendo este ser 

mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos 

do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o 

julgamento final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se 

com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1034248-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por IRANY DIAS DE 

OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário. Aduz, em síntese, que sofreu acidente de trabalho quando ao 

sair de um bueiro a "tampa de ferro" acabou caindo sobre suas costas, 

vindo a atingir a região da coluna lombar o que, a partir daí acabou 

desencadeou dores extremamente fortes na coluna e originando sequelas 

CRM-MT 5954, CID: M 51.1; M 54.4 e G 83.1, fato este que tornou 

impossível fazer qualquer esforço físico ou pegar peso. Relata que o autor 

recebeu o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho desde 

abril/2015, o autor está em gozo de benefício de auxílio doença, sendo 

constatada a incapacidade laborativa, pela mesma doença até a presente 

data. Pontua que a parte autora vem realizando tratamento médico e 

sofreu intervenção cirúrgica para tratamento de hérnia discal lombar 

(24/03/2015), da qual surgiram complicações pós-operatórias, sendo 

necessário nova intervenção cirúrgica no décimo dia. Registra-se, que há 

grande risco de perda de movimento, razão pela qual, o médico atesta 

inviável realizar nova cirurgia (fibrose residual pós-operatória envolvendo 

raiz de S1 e L5, com compressão e aderência de raiz). Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 15663948 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. Nos termos 

do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da 

previdência social, 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. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que a Autora necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram presentes, cujas 

incapacitantes influenciam sobremaneira na realização dos atos cotidianos 

indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos receituários médicos 

acostados aos autos, (ID: 15664400), comprovando a incapacidade 

laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o 
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(a) segurado (a) 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. Nessa toada, 

não cessará o benefício até que seja dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez. Assim, 

apesar de a norma previdenciária determinar a impossibilidade de 

interromper o benefício enquanto o (a) segurado (a)/licenciado (a) não for 

dado como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez, o INSS, contrariando a prova pericial, 

levando em conta o sistema de famigerada “alta programada”, 

simplesmente cessou o pagamento do auxílio-doença, obrigando o 

Requerente a retornar as suas ocupações para as quais não havia se 

reabilitado. A propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de 

Justiça assim tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto a incapacidade do demandante, tornando-se verossímeis suas 

alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que a 

continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente no 

seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

de auxílio-doença acidentário ao Requerente IRANY DIAS DE OLIVEIRA, 

devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o 

trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir 

desta decisão, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que 

cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao 

mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1043981-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1043981-29.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES ABREU contra 

ato indigitado coator da lavra GERENTE DE CARGOS, CARREIRAS E 

REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO - SRA. LUCILENE MARIA 

GONÇALVES SILVA, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para suspender os 

efeitos do ato administrativo impugnado, bem como seja determinado a 

elaboração e publicação do ato que concedeu a progressão do impetrante 

para a classe “C”, com efeitos retroativos, até decisão definitiva. Aduz, em 

síntese, que é servidor público estadual, vinculado a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública de Mato Grosso, e atualmente encontra-se 

posicionado na classe “B” de sua carreira. Relata que protocolou pedido 

de progressão funcional na data de 29.06.2018 na Diretoria da Polícia 

Judiciária Civil/MT, uma vez que, preencheu todos os requisitos da classe 

que almeja, sendo que o pleito fora deferido, vez que, foi autorizado e 

homologado, respectivamente, pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária 

Civil e Acadepol e recebeu manifestação técnica da Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas (órgão da diretoria de polícia) opinando pelo 

deferimento. Informa, ainda, que o pedido foi novamente encaminhado ao 

Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e Secretário de Segurança 

Pública, que deferiu e homologou a progressão para Classe “C”, com 

efeitos financeiros e funcionais retroativos a data do dia 19/07/2018, 

contudo, quando do envio dos autos para a Gerência de Cargos, Carreiras 

e Remuneração da Secretaria de Gestão – SEGES, para elaboração e 

publicação do Ato Administrativo, afirma ter havido ilegalidade, uma vez 

que, fora indeferido a elaboração e publicação, bem como por ter sido 

proferida decisão que não reconhece os certificados do impetrante. 

Pontua ser manifestamente ilegal o ato perpetrado pela autoridade coatora, 

uma vez que, fora proferido fora das atribuições legais, e, ainda, por ter 

adentrado na análise do mérito administrativo da autoridade competente, 

razão pela qual está a ferir seu direito líquido e certo. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, objetivando, 

liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, 

bem como seja determinado a elaboração e publicação do ato que 

concedeu a progressão do impetrante para a classe “C”, com efeitos 

retroativos, até decisão definitiva. No mérito, requer a concessão da 

segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o 

cumprimento da progressão já autorizada, homologada e deferida pelo 

Órgão Superior Máximo da Polícia Civil e determine que a Autoridade 

Coatora proceda com a elaboração e publicação do ato administrativo que 

concedeu a progressão do Impetrante para Classe “C” com efeitos a partir 

de 19/07/2018. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

É cediço que o Mandado de Segurança tem como único escopo proteger 

direito líquido e certo, consoante artigo 5º, LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, 

não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de 

Castro Nunes: “(...) direito provado de plano, documentalmente, sem 

necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo 

dos fatos; (...)”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa 

contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de 

Janeiro: Forense, 1980, p. 65), razão pela qual a pretensão deve ser 

objeto de discussão pelo procedimento comum, haja vista que está a exigir 

dilação probatória. [...] Enquanto, para as ações em geral, a primeira 

condição para a sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja 

atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é 

preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja 

líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o 

exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico do mandado 

de segurança (...)”. (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 77). Ora, direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua 

extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, 

para fins de segurança. O Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Mandado 

de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, 

dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de 

processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha 

Mello, DJ 22/12/1964). (...) A ação de mandado de segurança – que faz 
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instaurar processo de natureza eminentemente documental – 

caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não 

comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória 

incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de 

fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. 

Doutrina. Precedentes”. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator 

Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015). Outrossim, deve a parte 

Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os 

documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na 

inicial. Verifica-se que o impetrante teve indeferido a elaboração 

publicação do ato de progressão funcional para a classe “C”, pela 

Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria de Gestão – 

SEGES. Compulsando os autos percebe-se que o pleito da impetrante visa 

suspender os efeitos do ato administrativo impugnado determinando a 

Impetrada que se proceda a elaboração e publicação do ato administrativo 

que concedeu a progressão do Impetrante para Classe “C” com efeitos a 

partir de 19/07/2018, vez que é medida que se impõe, e no mérito, a 

declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o cumprimento 

da progressão. Sob esse prisma, em que pese as alegações do 

impetrante, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de 

plano se nota que o pedido de mérito visa a declaração de nulidade do ato 

administrativo, incabível na via estreita do mandamus, por não permitir o 

exercício do contraditório e ampla defesa de forma plena. Destaca-se que 

o mandado de segurança não se presta a encampar pedidos que na sua 

essência são de natureza declaratória, posto que, seu rito não permite a 

ampla discussão sobre fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

REVOGAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECLARAÇÃO 

LEGALIDADE – MATÉRIA FÁTICA – EFEITOS PATRIMONIAIS – DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Ainda que seja faculdade do Poder Público anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios ou nulidades, bem como de revogá-los, por 

motivos de conveniência e oportunidade (Súmula 473 do STF), o certo é 

que tal prerrogativa deve ser precedida do competente processo 

administrativo, garantindo a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, da CF). 

Não é cabível na via estreita do mandado de segurança análise de matéria 

fática com consequências patrimoniais que prescinde de dilação 

probatória, fazendo-se necessário em sede de reexame necessário 

restringir o alcance do provimento mandamental para alcançar tão 

somente questão de direito líquido e certo. (Apelação / Remessa 

Necessária 103914/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2012, 

Publicado no DJE 31/08/2012) RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CARACTERIZADA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DENEGAÇÃO DA 

SEGURANÇA MANTIDA. (...) Impossível à anulação do auto de infração na 

via estreita do mandamus, seja em virtude da inexistência de 

demonstração por parte da apelante de qualquer irregularidade na 

fiscalização, seja em razão da barreira da dilação probatória. (Ap 

64604/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017). RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 10, DA LEI N. 12.016/09 - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a 

demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao 

impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a 

comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de 

dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a 

petição inicial, na forma do art. 10, da Lei n. 12.016/09. (Ap 57930/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016) Desta feita, ante as considerações aduzidas, verificando-se 

que a declaração da nulidade do ato administrativo deva ocorrer pelas 

vias comuns por possibilitar maior dilação probatória e ampla instrução 

processual, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais 

adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam 

os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Dezembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503308-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503308-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/11/2015 14:11:15 REDISTRIB.: 03/02/2016 

17:27:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA CPF Nº 207.058.911-00 CDA's 

Nºs 2012/0733308; 2013/0848346 - IPTU. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.14.012.0078.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.432,15- DECISÃO 898 

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 em 05/10/2017 (ID 

10176892). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. 1. 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que RETIFIQUE o polo passivo desta 

ação no Sistema Pje, CERTIFICANDO-SE. 2. Por outro lado, considerando 

que a soma dos créditos tributários representados pelas CDA’s nºs 

733308 e 848346 ora executadas 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 
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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, 18 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 959058 Nr: 4414-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:

 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 pela Fazenda Pública Municipal Exequente às fls. 27, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 4414-13/2015 

-CÓD. 959058, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação ao 

Executado ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, declarando extinto o presente 

processo com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito 

executado após a distribuição da ação. CONDENO a Parte Executada ao 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser 

intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).DEIXO de 

condenar a Parte Executada 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 junto ao 

Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei 

Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 

2654/1988.Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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 desta sentença 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo (DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015.(...)CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de dezembro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito(...)VIII - homologar a desistência da ação; ...§ 5o A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.FIM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 863888 Nr: 4715-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:14.471-E, IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA 

- OAB:11315-A / MT, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A

 ISSO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE e DECLARO 

EXTINTA, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 4715-91/2015-CÓD. 863888, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES– 

CPF Nº 088.951.981-15, face o pagamento dos créditos executados 

representados pelas CDA’s nºs 732153, 877495416754 e 555962, com o 

depósito judicial efetuado em 10/12/2014, conforme comprovante 

constante da fls. 21.EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor depositado à fls. 21, 

devidamente atualizado, para pagamento ao Município Exequente, devendo 

ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário os dados bancários fornecidos 

pela Procuradoria Fiscal Municipal Exequente à fls. 30 e os percentuais 

constantes do referido requerimento, devendo ainda o Sr. Gestor 

Judiciário juntar aos autos do extrato bancário da Conta Única do Poder 

Judiciário referente a esta Execução Fiscal. DEIXO de condenar a 

Executada no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, uma vez que já fora depositado em Juízo pela 

Executada, de acordo com o percentual arbitrado ab ovo pelo Juízo da 

Primeira Vara Esp. Fazenda Pública à fls. 11 (10%), conforme 

comprovante de fls. 21.CONDENO a Executada ao pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada, pessoalmente, para 

pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 da CNG.CGJ/MT e 

Protesto (Provimento nº 88/2014).Decorrido o prazo para recolhimento das 

custas pela Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o 

Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 

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 

desta(...)CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 13 de dezembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 864972 Nr: 5603-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:16.785/DF

 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 pela Fazenda Pública Municipal Exequente às fls. 62, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5603-60/2014 

– CÓD. 864972, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação ao 

Executado MILTON MARTINS MELLO - CPF Nº não informado, declarando 

extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento 

do crédito executado após a distribuição da ação. CONDENO a Parte 

Executada ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, 

devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar 

da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 

88/2014).DEIXO de condenar a Parte Executada 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 junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 

2654/1988.Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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 desta sentença 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo (DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270,(...).CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 12 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito(...)homologar a desistência da 

ação; ...§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença.FIM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 961407 Nr: 5430-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PENACHIONI AGUILERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15.159/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PEDRO JORGE 

ZAMAR TAQUES - OAB:17.467

 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 às fls.19, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5430-02/2015 – COD. 961407, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte Executada 

RODRIGO PENACHIONI AGUILERA - CPF Nº 850.341.851-72, declarando 

extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento 

do crédito executado após a distribuição da ação.CONDENO a Parte 

Executada ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, 

devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar 

da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 

88/2014).DEIXO de condenar a Parte Executada no pagamento de 

honorários sucumbenciais ao Município Exequente, face à existência de 

acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido junto 

ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei 

Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 

2654/1988.Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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 desta sentença 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficie perante 

este Juízo (DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 186693 Nr: 32591-70.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSME DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT

 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 às fls.58, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº32591-70/2004 CÓD. 186693, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à ParteExecutada 

PAULO COSME DE FREITAS - CPF Nº 304.327.071-15, declarando extinto 

o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento do 

crédito executado após a distribuição da ação.CONDENO a Parte 

Executada ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, 

devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar 

da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 808843 Nr: 15316-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO BELVEDERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 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 às fls.204, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 15316-93/2013 – COD. 808843, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte Executada 

CONDOMÍNIO BELVEDERE - CNPJ Nº 09.310.842/0001-14, declarando 

extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento 

do crédito executado após a distribuição da ação.CONDENO a Parte 

Executada ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, 

devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar 

da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 

88/2014).DEIXO de condenar a Parte Executada no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Município Exequente, face à existência de 

acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido junto 

ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei 

Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 

2654/1988.Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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 desta sentença 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficie perante 

este Juízo (DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 992928 Nr: 19874-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 15.089

 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 às fls.14, JULGO PROCEDENTE 

apresente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18641-08/2015 - CÓD. 

990455, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte 

Executada SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CPF Nº 295.878.321-91, 

declarando extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o 

pagamento do crédito executado após a distribuição da ação. CONDENO a 

Parte Executada ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco 

dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 

88/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 918928 Nr: 42711-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9.086-B - MT

 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 pela Fazenda Pública Municipal Exequente às fls.17, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 42711-26/2014 

CÓD. 918928, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte 

Executada JOÃO BOSCO DA SILVA - CPF Nº 393.801.811-91, declarando 

extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento 

do crédito executado após a distribuição da ação.CONDENO a Parte 

Executada ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, 

devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar 

da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos 

termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 721781 Nr: 17296-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 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 às fls.26, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 17296-46/2011 – COD. 721781, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte Executada 

JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF Nº 103.663.501-53, declarando extinto o 

presente processo com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito 

executado após a distribuição da ação.CONDENO a Parte Executada ao 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser 

intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua 

intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do 

Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).DEIXO de 

condenar a Parte Executada no pagamento de honorários sucumbenciais 

ao Município Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se 

presume que seu valor já fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria 

Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 

433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 2654/1988.Decorrido o prazo para 

recolhimento das custas pela Parte Executada, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 574 

da CNG.CGJ/MT, 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 desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficie perante este Juízo 

(DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 801841 Nr: 8278-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7.413/MT

 Execução Fiscal n. 8278-30.2013.811.0041 – código n. 801841

Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Município 

de Cuiabá/MT, a qual postula a homologação de acordo e a suspensão do 

feito, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Atento aos termos do acordo firmado pelas partes às fls. 33/37, por 

vislumbrar que atende as exigências legais, HOMOLOGO para que surta 

seus legais e jurídico efeito.

AUTORIZO o levantamento mediante alvará judicial do valor bloqueado, 

para em favor do Município Exequente.

Por outro lado e com fulcro no disposto pelo art. 313, inciso II, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO a suspensão do presente executivo pelo prazo 

de 06 (seis) meses. Anote-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Juiz de Direito Designado – CGJ

 Provimento n. 12/2018 – CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 748968 Nr: 577-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 A presente execução fiscal foi promovida visando receber a CDA 

autuada sob n. 0711202/2011, cujo valor atualizado em 2017 atingiu a cifra 

de R$ 94.823,67 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e 

sessenta e sete centavos).Expedida ordem de bloqueio via sistema Bacen 

Jud, nesta logrou a penhora de 05 (cinco) contas bancárias com saldo 

positivo, alcançando o valor de R$ 71.336,97 (setenta e um mil, trezentos 

e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).Denota-se dos autos, que 

ambas as partes estão de acordo que os valores bloqueados sejam 

transferidos para conta bancária da parte exequente, como amortização 

da parcela do acordo firmado administrativamente, que inclui a CDA objeto 

de execução neste procedimento.O pedido de suspensão formulado pela 

fazenda municipal também merece cabimento, porquanto apesar de 

efetivado bloqueio de numerários, os valores penhorados são 

insuficientes para adimplemento integral do débito exequendo.Em vista 

disso, ACOLHO os pedidos formulados às fls. 60/62 e 73/74 e DETERMINO 

a transferência dos valores bloqueados para em favor da parte 

exequente, junto ao Banco do Brasil, na conta corrente n. 60025-3, 

agência 3834-2 – CNPJ n. 03.533.064/0001-46.Do mesmo modo, DEFIRO o 

pedido de suspensão formulado pela parte exequente, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o que faço com fundamento no disposto pelo art. 

313, inciso II, do Código de Processo Civil.Proceda as anotações 

necessárias.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 

2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto Juiz de Direito Designado 

– CGJ Provimento n. 12/2018 – CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224430 Nr: 31877-76.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MORINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6341, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, JOSÉ CARLOS DE MELO FILHO - OAB:6341, 

MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:OAB/MT 8942

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT 

em face de CONSTRUTORA MORINS LTDA objetivando o recebimento do 

valor de R$ 10.097,13.

 É o relatório do necessário. Decido.

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência 

do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual segundo a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a 

conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como 

a inércia do credor .

 In casu, tem-se que após o primeiro marco interruptivo da prescrição, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, que se deu na distribuição processual em 03/10/2005, e que, 

até a presente data já decorreram mais de 10 anos sem a ocorrência de 

qualquer outra causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do 

Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação 

de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da prescrição 

intercorrente, pois o exercício do direito executivo não é eterno: 

dormientibus non succurrit jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato 

indispensável à continuação do processo, de modo a não tornar 

imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

 A par do assunto, entendo que não pode o Executado estar eternamente 

exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 
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superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual e a 

presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por 

desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas 

providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da 

máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). Negritei.

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 das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 900607 Nr: 30310-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 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: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.052

 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 pela Fazenda Pública Municipal Exequente às fls.45, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 30310-92/2014 

CÓD. 900607, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a 

Empresa Executada GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 

Nº 05.808.790/0001-50, declarando extinto o presente processo com 

julgamento do mérito, face o pagamento do crédito executado após a 

distribuição da ação. CONDENO a Parte Executada ao pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada 

pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 

da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 899513 Nr: 29457-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 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: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909

 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 às fls.14, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 29457-83/2014 CÓD. 899513, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação a Parte Executada 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ Nº 

05.808.790/0001-50 , declarando extinto o presente processo com 

julgamento do mérito, face o pagamento do crédito executado após a 

distribuição da ação.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada 

pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 

da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 781759 Nr: 35372-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DO SABOR LTDA, WANDERLI 

TEREZINHA FURTADO, SERGIO ANTONIO PASCHOAL, IVONE NOSSAL, 

MARLI APARECIDA FURTADO, DELMA ALVES FERREIRA, SANDRO 
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ODARY FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Ante o exposto, Acolho a Exceção de Pré-Executividade, o que acarreta 

na exclusão dos Executados Delma Alves Ferreira e Sergio Antonio 

Paschoal, devendo ser retificado junto ao Cartório Distribuidor, registro e 

autuação, prosseguindo -se a Execução com relação aos demais 

executados. Aproveitando o ensejo da presente decisão, Defiro o 

postulado pelo Exequente às fls. 38/39, devendo ser expedida carta de 

citação aos Executados remanescentes e ainda não citados.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169275 Nr: 18783-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, EM CORREIÇÃO,

EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 I – Considerando que o presente feito encontra-se paralisado desde 

2014, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias úteis, informar se 

ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 II - Decorrido o prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA CONVOCADA PELO PROVIMENTO N. 12/2018 - CM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023650-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DE JORGE HOTELARIA 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 1023650-26.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 08:03:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: DE JORGE HOTELARIA 

LTDA - EPP CNPJNº 14.937.833/0001-98 CDA's Nºs 2015/1224243; 

2016/1370101; 2017/1487482. VALOR DA CAUSA: R$ 41.042,49 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO E REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, pretendendo receber crédito(s) inscrito(s) em Dívida Ativa – 

CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parágrafo único, inciso I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou 

ao Juízo COM a efetivação da citação da Parte Executada. A Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO do 

crédito executado AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que até a 

presente data a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento, presumindo-se 

que inexistem irregularidades nos autos a serem sanadas, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO, sem 

baixa na Distribuição, pelo prazo de SEIS ANOS, a contar da data do início 

do parcelamento, quando deverão ser DESARQUIVADOS e CERTIFICADO 

a ausência ou não de manifestação das Partes, em seguida DANDO-SE 

VISTA destes autos eletrônicos (PJe) ao Município Exequente, para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) executada(s) e 

anexada(s) com a inicial, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

decretação ex offício da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal, nos termos do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a 

Execução, cumprindo à Secretaria do Juízo expedir antes CERTIDÃO 

circunstanciada da superação dos obstáculos para a satisfação efetiva 

do crédito executado (Prov. nº 13/2013-CGJ e Recurso Repetitivo STJ 

REsp 1340553/RS). IV. A remessa dos autos ao Arquivo e seu retorno ao 

Gabinete do Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais 

e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente 

desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC/2015. VI. INTIME-SE também desta decisão a Parte Executada, por 

Carta AR, nos termos do Art. 271 c/c Arts. 8º e 9º do CPC/2015. VII. 

PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn - STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018. – LEI Nº 6.830/1980 – LEF: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 

e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia 

Pública responsável por sua representação judicial. Art. 270. As 

intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na 

forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria 

Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500260-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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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 0500260-89.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 10:13:28 EXEQUENTE: Município 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXECUTADO: DARCI TORRES CPF Nº 

006.920.779-87 CDA's Nºs 2011/0604284; 2012/0740584; 2013/091186; 

2014/0991798. VALOR DA CAUSA R$ 35.838,05 SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO nº 312054” - Contribuinte nº 95939. Eis 

o relato necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. Existindo nos autos 

documento (TERMO NEGOCIAÇÃO), do qual se extrai o recebimento do 

crédito fiscal executado, deve ser deferido o pedido do Município 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo-se este processo com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Esclarece-se que em havendo quitação do débito fiscal após 

a distribuição da execução fiscal, cabe à Parte Executada o pagamento 

pelas custas processuais. Nesse sentido 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, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). 

Negritei. 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 e JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, declarando extinto o presente processo 

com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito executado 

representado pelas CDA’s 2011/0604284; 2012/0740584; 2013/091186; 

2014/0991798. CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada pessoalmente, para 

pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a Parte Executada 

no pagamento de honorários sucumbenciais ao Município Exequente, face 

à existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já 

fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos 

do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3]3 c/c Lei 

nº 2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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. INTIME-SE desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ofici perante 

este Juízo (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. Considerando que o Município Exequente desistiu do 

prazo recursal, 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 de estilo. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... IX - a decisão 

administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980: Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. 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. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1035146-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR AUGUSTO DE ARRUDA (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 1035146-52.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/10/2018 10:10:37 EXEQUENTE: Município 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXECUTADO: OSCAR AUGUSTO DE ARRUDA 

CPF Nº 039.417.601-49 CDA's Nºs 2015/1155514; 2016/1316729; 

2018/1615979. VALOR DA CAUSA R$ 3.245,71 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

373741” - Contribuinte nº 95758. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos documento (NEGOCIAÇÃO 373741), do qual se extrai 

o recebimento do crédito fiscal executado, deve ser deferido o pedido do 

Município Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo-se este processo com julgamento do mérito, 

nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Esclarece-se que em havendo quitação do débito fiscal após 
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a distribuição da execução fiscal, cabe ao Executado o pagamento pelas 

custas processuais. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). 

Negritei. 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 e JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, declarando extinto o presente 

processo com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito 

executado representado pelas CDA’s 2015/1155514; 2016/1316729; 

2018/1615979. CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada pessoalmente, para 

pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição 

na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a Parte Executada 

no pagamento de honorários sucumbenciais ao Município Exequente, face 

à existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já 

fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos 

do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3]3 c/c Lei 

nº 2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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. INTIME-SE desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ofici perante 

este Juízo (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. Considerando que o Município Exequente desistiu do 

prazo recursal, 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 de estilo. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 18 de dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito PRN SÚMULA STJ 153 - A 

desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não 

exime o exequente dos encargos da sucumbência. CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito tributário: ... IX - a decisão 

administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980: Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. 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. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501000-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR TAQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL SENTENÇA EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

0501000-47.2015.8.11.0041 DATA DA DIST.: 02/09/2015 08:49:16 

REDISTRIB.: 17/02/2016 12:37:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: EDIMAR TAQUES CPF Nº 

377.944.931-53 CDA’S Nº’S 2011/0578934; 2012/0804988; 2013/0920608; 

2014/0999548; 2015/1143557. VALOR DA CAUSA: R$ 3.972,65 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 454 Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Em 11/09/2015 pela 

MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2 desta Vara Esp. de Execução 

Fiscal, Dra. Adair Julieta da Silva, foi proferida decisão onde reconheceu a 

prescrição direta relativa à CDA n.º 2011/578934 e julgou parcialmente 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 269, IV do 

CPC/73 c/c artigo 173, I, do CTN, tendo determinado a emenda à inicial, 

mormente quanto ao valor da causa,nos termos do § 4º do artigo 6º, da 

Lei 6830, bem como manifestasse e requeresse o que entendesse de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme § único do Art. 284 do CPC/73 - ID nº 325627. Devidamente 

intimada, via PJe, da decisão retromencionada, a Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente exequente deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado, conforme Cerificado nos autos (ID nº 343307). Em seguida, foi 

proferida decisão pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2 desta 

Vara Esp. de Execução Fiscal, Dra. Adair Julieta da Silva, nos seguintes 

termos: " Em detida análise aos autos, verifico que a parte exequente ao 

proceder a emenda à inicial, anexou tão-somente as CDAs, deixando de 

acostar a petição de emenda à inicial. 2. Assim sendo, concedo o 

derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte exequente proceda a 

emenda à inicial, sob pena de extinção e arquivamento do feito. (...)." - ID 

nº 367280. Na data de 21/03/2016 o Município Exequente apenas requereu 

a citação, por carta, da Parte Executada. Eis o relato necessário. 

Fundamento e Decido. O que se verifica-se nestes autos eletrônicos, 

claramente, é que o Município Exequente deixou de emendar a inicial, nos 

termos determinados pelo Juízo, vindo somente se manifestar nos autos 

em 21/03/2016, mas sem emendar a inicial, apesar de duas determinações 

judiciais necesse sentido, situação esta que autoriza o indeferimento da 

inicial com espeque no Paragrafo único do Art. 321 do CPC/2015, ex vi: 

“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.” (negritei). 

Nesse sentido, confira a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste 
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Estado, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL (...)– 

EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - PRAZO PEREMPTÓRIO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 267, I, DO CPC C/C ARTIGO 284 DO MESMO 

CODEX – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO ASPECTO MATERIAL – 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARTIGO 183 DO CPC - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O descumprimento da ordem de emenda da 

inicial importa no indeferimento da inicial e, por consequência, extinção do 

feito, sem resolução do mérito. Desnecessário perquirir no recurso os 

aspectos materiais em face de o descumprimento da obrigação formal que 

era a emenda da inicial. Vencido o prazo extingue o direito de a parte se 

posicionar em juízo, égide de preclusão temporal.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ag 113021/2015, 

Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015). g.n ISTO POSTO, 

com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, com fundamento no Art. 485, inc. I, do 

mesmo Codex, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação 

a EDIMAR TAQUES - CPF Nº 377.944.931-53. ISENTO de custas e 

honorários sucumbenciais, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. 

INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal Exequente que oficia perante este Juízo, pelo DJe, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[1]. 

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. 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$ 5.144,42) está abaixo de cem salários mínimos, hoje 

R$ 937,00-, ou seja R$ 93.700,00- (noventa três mil e setecentos reais. 

Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e anotações ns 

Distribuição e Sistema PJe. PUBLIQUE-SE (DJe), conforme determina o § 3º 

do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de 

dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn 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. 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013384-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANTONIO MORGAN (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 1013384-14.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:24:10 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIAS ANTONIO MORGAN CPF Nº 415.600.351-53 

CDA's Nºs 1224317; 1079725; 1256035. VALOR DA CAUSA: R$ 4.577,02 

SENTENÇA 463 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/o, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N. Após, o Município Exequente requereu a DESISTÊNCIA desta ação, 

extinguindo-se o processo com fundamento no Art. 485, inc. VIII do 

CPC/2015. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que 

a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, e 

somente pode ser deferida até a prolação da sentença e, se apresentada 

após a apresentação de resposta, apenas com a anuência da parte 

contrária ou, se esta não anuir sem motivo justificado, a critério do Juízo. 

No presente caso constata-se não houve sequer a integração processual, 

com a citação da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015[1]. Com efeito, para que surta seus efeitos legais, a 

desistência deve ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida 

no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial.” (negritei). Desta feita, sendo 

a desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015[2], como ocorreu no caso presente, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pelo Município 

Exequente e extinguir este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISSO 

POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Município 

Exequente e, consequentemente, com fundamento nos Arts. 200, § único 

e 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA esta EXECUÇÃO 

FISCAL sem julgamento de mérito. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.[3] INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo (DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[4]. 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. 

Considerando que o Município Exequente desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença imediatamente e 

DÊEM-SE BAIXAS desta Execução Fiscal 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 de estilo. 

PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 1. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. 2. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 4o Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 

(...). [3]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [4]. 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 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 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. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em 

processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007833-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANTONIO MORGAN (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 1007833-53.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2017 15:04:47 EXEQUENTE: Município 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXECUTADO: ELIAS ANTONIO MORGAN CPF 

Nº 415.600.351-53 CDA's Nºs 1224317; 1079725; 1256035. VALOR DA 

CAUSA R$ 4.577,02 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado 

pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 371712” - Contribuinte nº 368496. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Existindo nos autos documento (NEGOCIAÇÃO 

371712), do qual se extrai o recebimento do crédito fiscal executado, deve 

ser deferido o pedido do Município Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo-se este processo 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Esclarece-se que em havendo 

quitação do débito fiscal após a distribuição da execução fiscal, cabe ao 

Executado o pagamento pelas custas processuais. Nesse sentido 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017). Negritei. 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 e 

JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

declarando extinto o presente processo com julgamento do mérito, face o 

pagamento do crédito executado representado pelas CDA’s nºs 1224317, 

1079725 e 1256035. CONDENO a Parte Executada ao pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, devendo ser intimada 

pessoalmente, para pagá-las em cinco dias, a contar da sua intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do Art. 576 

da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a 

Parte Executada no pagamento de honorários sucumbenciais ao Município 

Exequente, face à existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal 

(FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 

28/08/2017[3]3 c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento 

das custas pela Parte Executada, havendo constatação da inadimplência, 

CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 574 da 

CNG.CGJ/MT, 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. INTIME-SE desta sentença o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo (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. Considerando que o Município Exequente desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá somente após o pagamento das custas processuais, 

CERTIFICANDO-SE. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito PRN CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... IX - a decisão administrativa irreformável, assim 

entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser 

objeto de ação anulatória; Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980: Art. 26 - Se, 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes. 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. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1037336-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA SPERKA CHUPEL (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 1037336-85.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/10/2018 10:08:07 EXEQUENTE: Município 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXECUTADA: LIDIA SPERKA CHUPEL CPF Nº 
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496.380.761-00 CDA's Nºs 2015/1141285; 2016/1357670. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.43.004.1080.046 VALOR DA CAUSA R$ 2.005,18 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 372893” e Extrato do Contribuinte nº 

268928. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos documento 

NEGOCIAÇÃO 372893, do qual se extrai o recebimento do crédito fiscal 

executado, deve ser deferido o pedido do Município Exequente de 

extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e 

extinguindo-se este processo com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Esclarece-se que em havendo quitação do débito fiscal após a distribuição 

da execução fiscal, cabe ao Executado o pagamento pelas custas 

processuais. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). 

Negritei. 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 e JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, declarando extinto o presente 

processo com julgamento do mérito, face o pagamento do crédito 

executado representado pelas CDA’s 1141285 e 1357670. CONDENO a 

Parte Executada ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, devendo ser intimada pessoalmente, para pagá-las em cinco 

dias, a contar da sua intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do Art. 576 da CNG. CGJ/MT e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar a Parte Executada no pagamento de 

honorários sucumbenciais ao Município Exequente, face à existência de 

acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido junto 

ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei 

Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3]3 c/c Lei nº 2654/1988. 

Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Parte Executada, 

havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o 

determinado no Art. 574 da CNG.CGJ/MT, 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. INTIME-SE desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que ofici perante 

este Juízo (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. Considerando que o Município Exequente desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá somente após o pagamento das custas processuais, 

CERTIFICANDO-SE. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: ... IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 

definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação 

anulatória; Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção 

total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da 

sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980: Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. 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. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023602-67.2018.8.11.0041

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 1023602-67.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/08/2018 07:55:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ÁGUAS CUIABÁ S.A CNPJ Nº 14.995.581/0001-53 

CDA's Nºs 2015/1088260; 2015/1088310; 2015/1109380. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.010.670,82 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 1088310 e 1088260, 

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 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 
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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). Assim é que a Fazenda Pública Municipal 

Exequente já não possuía mais o direito à esta ação de execução em 

relação às CDA’s nºs 1088310 e 1088260, vencidas em 28/02/2013 e 

31/01/2013, respectivamente, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos 

tributários representados pelos títulos executivos referidos, 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 Concessionária 

Executada, 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 1088310 e 1088260, 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 RESOLUÇÃO PARCIAL 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 do Município Exequente, 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 inexigíveis. Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 

1109380 (R$555.172,01-), vencida em 31/09/2014, 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 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 
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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, 18 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. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29426 Nr: 1254-17.2016.811.0082

 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: EDNA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO DE SANCTIS 

GARCIA- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamiris de Oliveira de 

Moraes- Procuradora do Municipio de Cuiabá - OAB:14.748

 VISTOS. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a instrução do feito. Substituo os debates orais, pela 

apresentação de razões finais, que deverão ser apresentados em Juízo, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos (art. 

364, §2º, do CPC/2015). Após as alegações das partes, façam-me os 

autos conclusos para sentença (art. 366, do CPC/2015). Os presentes 

saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25431 Nr: 254-16.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: METRO PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE BASE FLORESTAL DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Jobim - 

OAB:6412

 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.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 2461-80.2018.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO AGUASSU LTDA, ALEXANDRE 

VINE, ARSENIO VIÑE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARSENIO VIÑE, Cpf: 31458734153, Rg: 

380.645, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 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: Tipificado nos incursos nas penas do 38 caput e artigo 

48 da lei nº 9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 286, na forma requerida.2. Cite-se o acusado 

ARSENIO VINE, por edital, para que apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez). 3. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá 

ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no 

átrio deste juízo. 4. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 

396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: 

“Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".5. Considerando que a 

empresa ré MINERAÇÃO AGUASSU LTDA foi devidamente citada, 

deixando de apresentar defesa, nomeio o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade de Cuiabá – UNIC para apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal.6. Para tanto, intime-se o Coordenador do Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - UNIC, para que cumpra tal 

desiderato.7. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.8. 

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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e depositar o valor de 

R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JORGE ELIAS DOS SANTOS, Banco do Brasil, Agência 

2128-8, Conta Corrente: 30354-2, CPF: 632.418.381-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26180 Nr: 843-08.2015.811.0082

 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: FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, 3 K 

Emprendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:OAB/MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Massoli Leirião - 

OAB:OAB/MT 21.405

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes da audiência de conciliação, 

agendada para o dia 26/03/2018, às 10:00h, a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38251 Nr: 322-58.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIYOSHI OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO

Resumo da Incial:ATERRAMENTO DE UMA NASCENTE (SUPRESSÃO DE 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) NA AVENIDA COXIPONÊS, MAIS 

PRECISAMENTE NO LOTE 08, QDRA 26, PARQUE OHARA, NESTA 

CAPITAL.

Decisão/Despacho:Vistos. 1. DEFIRO o pedido do MPE de fl. 229, por 

conseguinte, em atenção aos princípios do contraditório e o da ampla 

defesa, bem como aos ditames previstos no art. 554, §1º, do CPC/2015, 

por analogia a presente ação, DETERMINO a citação por edital dos demais 

ocupantes da área, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de 

Processo Civil, visando garantir a ampla publicidade da existência desta 

ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (art. 183, §1º, do 

CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve pessoas em situação de 

hipossuficiência econômica. 2. A publicação do edital será única e deverá 

permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando a sua 

natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 219). 3. O prazo para 

apresentação de contestação começará a correr após o decurso do 

prazo constante no item 2 (CPC, art. 231, inciso IV). 4. Não sendo 

apresentada contestação no prazo legal, desde já, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA, que atuará como curador especial (CPC, art. 72, inciso II e 

parágrafo único), devendo apresentar contestação no prazo legal (CPC, 

art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), apontando as provas que 

eventualmente pretenda produzir. 5. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação quanto ao prosseguimento do feito. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:ELIANA MONTILHA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30595 Nr: 2068-29.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PATRICIA DOURADO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA DE 

AMORIM - OAB:10207

 Vistos.

Considerando a notícia de que o débito exequendo foi cancelado no 

sistema cadastral do Município de Cuiabá (fl. 53), 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, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34783 Nr: 1823-81.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EVARISTO METELLO COSTA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ede Marcos Deniz - 

OAB:6808, Evan Correa da Costa - OAB:8.202

 Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente requerendo a desistência 

da ação (fls. 26/29).

Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, homologo a desistência 

requerida, e determino o arquivamento do feito, observando-se as 

formalidades legais.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 1627-14.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

MICHAEL FRANCIS GEOCHECAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO o 

declínio da competência para conhecer, processar e julgar a presente 

execução, bem como os embargos em apenso, em favor da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT), para onde 

determino a remessa deste feito.Traslade-se cópia desta decisão aos 

embargos em apenso.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34730 Nr: 1788-24.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Diante do exposto: 3.1. CONHEÇO dos embargos declaratórios 

interpostos às fls. 397/399, por serem tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO; e3.2. ACOLHO o pedido da executada para 

declarar nula a CDA n. 1423066, bem como JULGO EXTINTA a ação 

executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais 

por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30967 Nr: 2413-92.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI BATISTA LEITE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT

 Vistos.

Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 44/58, requerendo 

a extinção do executivo fiscal, informando o cancelamento do débito 

exequendo, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 26, da Lei n. 

6.830/80.

Por outro lado, considerando que o cancelamento do débito ocorreu 

apenas após a oposição de exceção de pré-executividade pela executada 

às fls. 26/33, entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela 

decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando 

extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados 

pela parte que deu causa à instauração do processo, conforme 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. Nº 

969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 

em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 

- SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, 

julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José 

Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJ de 16.11.2004).

Dessa forma, uma vez que o exequente deu causa ao ajuizamento da 

execução, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio 

da causalidade.

Nesses termos, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 837,79 (oitocentos e trinta e sete reais e 

setenta e nove centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, 

do CPC.

 Determino a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor da executada, eis que houve o 

cancelamento do débito de forma administrativa.

Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35518 Nr: 2371-09.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 

AMERICA, Julio Cesar Pereira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Pereira Cardoso 

Filho - OAB:5705

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 27), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 
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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.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 358926 Nr: 21310-02.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BENEDITO TAVARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADES - OAB:6730/O

 Autos Código n° 358926

Vistos, etc;

Intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de 

preclusão, devendo, ainda, atualizarem os endereços das testemunhas 

que, na oportunidade, arrolarem.

Após, conclusos para inclusão do feito na pauta de julgamentos pelo 

Tribunal do Júri.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2018.

Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331428 Nr: 11865-91.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELLUAN MARTINS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258 OAB/MT

 Em consonância com o pedido formulado pela Defensoria Pública à fl. 437 

e manifestação ministerial de fl. 442, determino a retificação do cálculo de 

pena de fl. 435, a fim de que a data base seja alterada para 23.03.2012 

(última prisão), bem como o campo de interrupções deve ser alterado para 

constar os períodos: 30.03.2011 a 14.04.2011 e 07.06.2011 a 23.03.2012.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público, 

com posterior conclusão.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389794 Nr: 13311-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMIL NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IvanildoSantos de Oliveira - 

OAB:11508

 Trata-se de executivo de pena por meio do qual o recuperando cumpre 

pena em regime semiaberto e formulou, à fl. 365, pedido de autorização 

para viajar até o município de Nobres/MT, no período de 24.12.2018 a 

30.12.2018, com a finalidade de passar o natal com a sua genitora. Instruiu 

o pedido com cópia de comprovante de endereço (fl. 366).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, desde que 

respeitado o prazo máximo de 07 dias (fl. 367v).

É o relato. Decido.

Em análise dos autos, observo que o penitente não violou as condições 

impostas para o cumprimento de pena no atual regime, visto que vem 

comparecendo mensalmente em juízo para assinar o termo, bem como 

apresentou os comprovantes de residência e trabalho atualizados.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, autorizo o 

reeducando a se deslocar até a residência localizada no endereço Av. 

Getúlio Vargas, centro– Nobres/MT, com prazo máximo de 07 (sete) dias, 

nos termos do art. 124, da LEP, pelo período de 24.12.2018 a 30.12.2018, 

a fim de que possa passar o natal com sua genitora, condicionado ao 

cumprimento das seguintes condições:

a) acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de 

passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos gastos com combustível (no 

caso de veículo próprio);

b) não se ausentar desta comarca por período superior a 07 (sete) dias 

(LEP, artigo 124);

 c) informar à Central de Monitoramento Eletrônico o endereço onde ficará 

hospedado.

Com o cumprimento das sobreditas providências, expeça-se alvará de 

autorização de viagem.

Comunique

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 331964 Nr: 12877-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Trata-se de execução penal do recuperando RODRYGO ALEXANDRE 

DOS SANTOS, o qual cumpre pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de 

reclusão em regime semiaberto.Com vista dos autos, o Ministério Público 

manifestou pela suspensão cautelar do atual regime de pena (fls. 

99/101).É o relatório. Decido.Da análise do processo, verifico que o 

recuperando encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal 

nº 19716-97.2018.811.0002, em trâmite na 2ª vara criminal da comarca de 

Várzea Grande/MT, bem como encontra-se com a tornozeleira eletrônica 

desativada desde 18.09.2018, conforme se verifica à fl. 113.Como se vê, 

o recuperando praticou novo crime no decorrer do cumprimento da pena 

no regime execução da pena, estando, o reeducando foragido desde a 

ocorrência do fato criminoso, correto o decisum em que se decretou a 

regressão cautelar do regime prisional, especialmente, considerando-se 

que o comportamento do apenado demonstra sua intenção de furtar-se à 

aplicação da lei penal. Ademais, tratando-se de regressão regimental 

cautelar, é dispensada a prévia oitiva do reeducando. (AgExPe 

79475/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Grifos 

nossoAssim, em razão da violação da tornozeleira, bem como pelo fato de 

o recuperando ter praticado novo crime, suspendo cautelarmente o atual 

regime de pena – também por este motivo – e determino, por 

consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do 

recuperando, devendo o mesmo ser incluído nas redes SINESP, INFOSEG 

e BNMP.Oficie-se ao juízo da 2ª vara criminal da comarca de Várzea 

Grande/MT, solicitando informações sobre alterações na situação 

processual do recuperando referente aos autos supramencionados.Sem 

prejuízo, designo audiência de justificação para o dia 25.02.2019, às 14:00 

horas.Requisite-se o recuperando.Initmem-se a defesa e o Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 433530 Nr: 9543-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNISSON IGOR DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos, etc.

Diante das informações detalhadas de que o recuperando KENNISSON 
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IGOR DA COSTA SOUZA trabalhou 303 dias inéditos entre os meses de 

setembro/2017 a junho/2018 (fls. 149/154), em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 168/170, declaro remidos 101 dias em seu favor, 

nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado aos 

autos, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

Oficie-se ao diretor da unidade prisional onde o recuperando esteja 

recluso, a fim de que no prazo de 10 dias envie a este Juízo relatório 

médico detalhado sobre o atual estado de saúde do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389488 Nr: 9652-72.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN VAGNER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do recuperando para que se manifeste quanto as 

justificativas apresentadas pelo mesmo à fl. 660.

Após a juntada da petição da defesa, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 154841 Nr: 2190-75.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GRETTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Trata-se de execução penal do recuperando ISAIAS GRETTES DA SILVA, 

o qual cumpre pena de 03 anos de reclusão em regime aberto.Com vista 

dos autos, o Ministério Público manifestou pela suspensão cautelar do 

atual regime de pena, uma vez que o mesmo encontra-se preso 

preventivamente nos autos da ação penal nº 210-06.2018.8.10.0054, em 

trâmite na 2ª vara criminal da comarca de Presidente Dutra/MA (fl. 517).É o 

relatório. Decido.Da análise do processo, verifico que o recuperando 

encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal nº 

210-06.2018.8.10.0054, em trâmite na 2ª vara criminal da comarca de 

Presidente Dutra/MA.Como se vê, o recuperando praticou novo crime no 

decorrer do cumprimento da pena no regime aberto, cuja circunstância 

caracteriza falta grave e justifica a suspensão cautelar por violação DE 

CUMPRIMENTO DE PENA DO AGRAVANTE E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – intenção de furtar-se à 

aplicação da lei penal. Ademais, tratando-se de regressão regimental 

cautelar, é dispensada a prévia oitiva do reeducando. (AgExPe 

79475/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Grifos 

nossoAssim, levando-se em consideração que o recuperando praticou 

novo crime, suspendo cautelarmente o atual regime de pena – também por 

este motivo – e determino, por consequência, a expedição de MANDADO 

DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser incluído nas 

redes SINESP, INFOSEG e BNMP.Oficie-se ao juízo da 2ª vara criminal da 

comarca de Presidente Dutra/MA, solicitando informações sobre 

alterações na situação processual do recuperando referente aos autos 

supramencionados.Por fim, expeça-se carta precatória ao Juízo da vara 

de execuções penais de Presidente Dutra/MA, a fim de que proceda à 

audiência de justificação do recuperando.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 321457 Nr: 469-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 DETERMINO a retificação do cálculo de pena acerca da pena inserida na 

linha 01, devendo ser computada a pena de 05 (cinco) anos onde se 

encontra a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, visto que, em outra 

oportunidade o Magistrado que preside o feito já determinou a realização 

da mesma alteração (fl. 310), e outra vez o mesmo servidor veio a 

descumprir a decisão judicial (fl. 393).Consigno, ainda, que o Modulo de 

Gerenciamento de Pena-MGP, possibilita a manutenção dos dados 

anteriormente inseridos, os quais são salvos na plataforma para que 

possibilite maior celeridade processual no próximo cálculo a ser elaborado. 

Assim, quando é intimada a defesa e dada ciência ao Representante do 

Ministério Público, o cálculo de pena é devidamente homologado pelo Juiz, 

o que por lógica entende-se que o último cálculo de pena está correto, 

levando assim aos demais servidores a utilizá-lo como parâmetro, levando 

todos, a partir daí, a erro.No que tange ao pedido de fls. 443, passo a 

apreciação, de modo que verifico que os dias trabalhados no mês de abril 

de 2018, já foram computados conforme decisão de fls. 423/424.Ademais, 

consta nos autos atestado de trabalho acostados às fls. 444/445, onde o 

diretor da unidade prisional atesta que o recuperando trabalhou inéditos 

109 (cento e nove) dias dentro da unidade prisional.Dessa forma, tendo 

em vista documentos em que atestam que o recuperando trabalhou 

inéditos 109 (cento e nove) dias dentro da unidade prisional, nos termos 

do artigo 126, da Lei de Execução Penal nº 7.210/84, DEFIRO parcialmente 

o pleito defensivo e DECLARO REMIDOS 36 (trinta e seis) dias da pena 

imposta ao recuperado.Assim, ELABORE-SE novo cálculo de pena, 

devendo ser computados os dias declarados remidos nesta decisão.Com 

o aporte do cálculo de pena, INTIME-SE a defesa e em seguida o Ministério 

Público (§ 1º, art. 5º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ) para, querendo, 

manifestarem acerca do cálculo elaborado.Às providencias.CUMPRA-SE. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza 

Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 387401 Nr: 1475-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIA CASTRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pleito ministerial e 

DETERMINO a imediata retificação do cálculo de pena acostado às fl. 155, 

para tão somente ser inserido todos os meses em que o apenado não 

compareceu em Juízo, como falta no cumprimento da pena.Com o aporte 

do cálculo de pena, INTIME-SE a defesa e em seguida o Ministério Público 

(§ 1º, art. 5º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ) para, querendo, 

manifestarem acerca do cálculo elaborado.Às providências.CUMPRA-SE. 

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza 

Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 5214-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVIDSON DIEGO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/MT

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 429672

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de Executivo de Pena do recuperando DAVIDSON DIEGO MELO, 

condenado à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, cumprindo pena 

no regime aberto.

Instado a se manifestar sobre o cálculo de pena juntado aos autos, o 

digno Representante do Ministério Público requereu a retificação do 

cálculo de fls. 92, no tocante as interrupções.

DECIDO.

Analisando o feito, verifica-se que os comparecimentos mensais são 

lançados no sistema Apolo, o que permite uma melhor transparência e 

acesso aos dados do PEP em comento, por meio do site eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Assim, vislumbra-se do sistema Apolo que o recuperando não 

compareceu em Juízo em todos os meses desde sua admoestação no dia 

18/08/2016 (fls. 34/35).

Dessa forma, ACOLHO o pleito ministerial e DETERMINO a imediata 

retificação do cálculo de pena acostado às fls. 92, devendo ser inserido 

todos os meses em que o apenado não compareceu em Juízo como falta 

no cumprimento da pena.

Com o aporte do cálculo de pena, INTIME-SE a defesa e em seguida o 

Ministério Público (§ 1º, art. 5º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ) para, 

querendo, manifestarem acerca do cálculo elaborado.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 385022 Nr: 27056-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO GIRAUD DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO Nº 385022

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se de Executivo de Pena do recuperando MÁRIO MÁRCIO GIRAUD 

DO NASCIMENTO, condenado a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, 

no regime aberto.

Instado a se manifestar sobre o cálculo de pena acostado aos autos, o 

digno Representante do Ministério Público requereu a retificação do 

cálculo de fls. 58, no tocante as interrupções.

DECIDO.

Analisando o feito, verifica-se que os comparecimentos mensais são 

lançados no sistema Apolo, o que permite uma melhor transparência e 

acesso aos dados do PEP em comento, por meio do site eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, vislumbra-se do sistema Apolo que o recuperando não 

compareceu em Juízo em todos os meses desde sua admoestação no dia 

06/04/2016 (fls. 46/47).

Dessa forma, ACOLHO o pleito ministerial e DETERMINO a imediata 

retificação do cálculo de pena acostado às fls. 58, devendo ser inserido 

todos os meses em que o apenado não compareceu em Juízo, como falta 

no cumprimento da pena.

Com o aporte do cálculo de pena, INTIME-SE a defesa e em seguida o 

Ministério Público (§ 1º, art. 5º, da Resolução nº 113/2010 do CNJ) para, 

querendo, manifestarem acerca do cálculo elaborado.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 8477-25.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BISPO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Tendo em vista que as partes tomaram ciência do cálculo de pena de fl. 

774 e nada requereram, homologo-o para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos.

Por se tratar de réu preso, encaminhe-se cópia do aludido cálculo ao 

recuperando.

Cumprida a determinação supra, aguarde-se em cartório o cumprimento da 

pena, pois o dia 07.06.2024.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 465171 Nr: 5079-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Sem delongas indefiro o pedido formulado pela defesa às fls. 102/104, 

uma vez que a decisão de fls. 100/101 deve ser atacada por meio próprio 

(agravo em execução).

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 79512 Nr: 561-08.2006.811.0042

 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): LUCIANO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8.168/MT

 1.Conforme consta do cálculo de fl. 618, o requisito objetivo para a 

progressão de regime será preenchido em 13.05.2019, mas ao 

manifestar-se nos autos, o Ministério Público requereu a elaboração de 

exame criminológico para aferir se os requisitos subjetivos também são 

favoráveis ao recuperando (fls. 631/633).2.É o necessário. Decido.3.Não 

obstante aos fundamentos apresentados pelo Ministério Público na 

manifestação retro, indefiro o pedido para submeter o recuperando a 

exame criminológico, pois a referência genérica acerca da gravidade dos 

crimes praticados, da longa pena a mais brando.5.Não se pode olvidar, 

outrossim, que o referido exame deve ser realizado a partir das de ão é 

cabível a determinação de lgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014). Grifos 

nosso7.Importante destacar, ainda, que o estado de Mato Grosso não 

possui estrutura minimamente necessária à realização de exames desta 

natureza, pois conforme conta de ofício encaminhado pela direção da 

Politec/MT, existe “um” único profissional habilitado para tanto e sua 

agenda encontra-se preenchida até novembro de 2019, de modo que 

eventuais laudos são realizados, na sua esmagadora maioria, por 

profissionais particulares às expensas do Estado, cuja situação acaba por 

onerar ainda mais os já escassos recursos públicos.8.Assim, a fim de 

evitar indevido gasto de dinheiro público, aliado ao fato de que não se trata 

de crimes cuja gravidade e natureza autorize a realização de exame 

criminológico, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público neste 

ponto. 9.Em razão disso, oficie-se à direção do estabelecimento prisional 

onde o recuperando se encontra segregado para, no prazo máximo de 20 

dias, encaminhar a este juízo o atestado de comportamento carcerário 

atualizado.10.Aportando aos autos os documentos supra, dê-se vista ao 

Ministério Público, com posterior conclusão.11.Sem prejuízo, desde já 

designo audiência admonitória para o dia 15.05.2019, às 

14h.12.Requisite-se o recuperando.Cumpra-se e intime-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527352 Nr: 19274-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACY JUNIOR DA COSTA ARAUJO, FELIPE 

AUGUSTO NUNES SILVA, THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, 

MAXSUEL DOS SANTOS, FRANCIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

OAB:17.912

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05(CINCO)
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Intimando:DRA. HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - OAB/MT 

17.912

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:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338171 Nr: 19824-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ALESC BELMIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA FASE 403 DO CPP

Prazo:05

Intimando:DR. ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB/MT 12.819

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):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 508128 Nr: 936-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTODIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530/O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S)

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. ERIKA MOAES DE LIMA - OAB/MT 17.530

DRA. MAYRA MORAES DE LIMA - OAB/MT 5.943

DR. DÉCIO ARANTS FERREIRA - OAB/MT 5.920

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS acima qualificados, mais 

precisamente quanto ao R. Despacho proferido às fls. 8787, nos autos 

acima mencionado, abaixo transcirto.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa 

Apreendida, formulado por Jose Custodio da Silva, devidamente 

representado por sua filha e curadora legal Maria Elena da Silva, através 

do qual pleiteia a restituição do veículo Troller, placa QBW9248. Alega que 

a pessoa de GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, na qualidade de 

administrador dos negócios do seu pai, causou inúmeros prejuízos ao 

mesmo por ter realizado negócios em proveito próprio, aproveitando-se da 

sua saúde extremamente debilitada. Ressaltou, que o referido veículo foi 

utilizado como forma de pagamento da construção de um imóvel em um 

terreno cujo proprietário seria GILBERTO e que o contrato foi firmado entre 

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO e DORIVAL CAMILO 

MARTELO-ME (fls. 21/24), sendo que no mesmo não consta a assinatura 

do requerente, que ao tempo da celebração era o legitimo proprietário do 

veiculo. Instruiu o pedido com os documentos de fls. 12/50. As fls. 51/53 

consta petição da pessoa de RONEY ANDERSON CORREA requerendo 

concessão de prazo para que sejam apresentados documentos 

necessários para postular a restituição do veiculo Troller, placa QBW9248. 

Narra o requerente que o veiculo foi vendido por Jose Custodio da Silva a 

Hugo Urzeda em 18.07.2016, e que Jose Custodio da Silva foi interditado 

somente em 11.11.2016, ou seja, estava plenamente de acordo com o ato, 

posto que à época era plenamente capaz para todos os ato da 

personalidade civil. Instado a manifestar, o representante do Ministério 

Público opinou pelo indeferimento do pedido de restituição e remessa do 

presente incidente para o juízo cível, em razão da complexidade do caso e 

da necessidade de dilação probatória, fato que possivelmente retardaria o 

devido andamento do inquérito policial no qual este feito esta apenso. As 

fls. 57/58 a inventariante e filha do requerente JOSE CUSTODIO DA SILVA 

informa o falecimento do requerente, bem como a decisão imitida pelo juízo 

da 6ª vara cível determinando a reintegração de posse do veiculo em 

discussão em favor do requerente Jose Custódio da Silva. Instruiu o 

pedido com os documentos de fls. 59/83. A ilustre representante do 

Ministério Público às fls. 85/85v reiterou o pedido de remessa para o juízo 

cível. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Reza o artigo 120 do 

Código de Processo Penal, após estipular que as coisas apreendidas não 

poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, que: Art. 

120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade 

policial ou juiz, mediante termos nos autos, desde que não exista dúvida 

quanto ao direito do reclamante. Se não houver dúvida quanto ao direito do 

interessado sobre a coisa nem dúvida quanto à possibilidade de a coisa 

apreendida ser enquadrada numa das hipóteses do art. 91, II, do Código 

Penal, a devolução da coisa ao proprietário ou legítimo possuidor pode ser 

feita pela autoridade policial ou pelo juiz, lavrando-se termo nos autos. 

Neste caso, conforme se observa do relatório acima, existe duvida sobre 

quem é o real proprietário do veiculo em questão. Desta feita, sendo 

duvidoso o direito e estando o objeto em discussão INDEFIRO o pedido de 

restituição do veículo Troller, placa QBW9248, a fim de que os 

interessados possam dirimir as duvidas no juízo cível. O veiculo deverá 

ser colocado à disposição do juízo da 6ª Vara Civel desta Capital. Junte-se 

copia da presente decisão no feito em apenso código 512997. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457040 Nr: 34346-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS, IVAN 

SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO SALES DE FREITAS OAB/MT 7.888

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls.129, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. O Ministério Público, às folhas 126/127, 

pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado PEDRO PAULO 

DE SOUZA SANTOS, ao argumento de que este descumpriu uma das 

medidas cautelares a ele impostas, haja vista que provocou a desativação 

da tornozeleira eletrônica. Pois bem, considerando que já foi citado e 

apresentou reposta acusação, bem como possui advogado constituído 

nos autos, intimem-se o acusado e sua defesa técnica para que, no prazo 

de cinco dias, apresentem justificativas sobre o descumprimento de tal 

medida. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Em tempo, 

Considerando que o correu IVAN SOARES FERREIRA se encontra em 

lugar incerto e não sabido (fls.124), DETERMINO, com fulcro no artigo 361 

do CPP, a citação e intimação deste por edital. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 

de dezembro de 2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNER Juíza de Direito.

Nome do Servidor (digitador):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540536 Nr: 31995-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

07/02/2019, ÀS 15:45 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):Thiago Felipe de Oliveira Lara

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533298 Nr: 25043-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALEXANDRO PADILHA, DANIELA 

JHESSYCA BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO ALEXANDRO PADILHA, Rg: 

1.123.064-9, Filiação: Maria da Conceição Padilha, data de nascimento: 

06/11/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante e 

atualmente em local incerto e não sabido DANIELA JHESSYCA BATISTA 

DOS SANTOS, Rg: 2125510, Filiação: Maria Ferreira dos Santos e João 

Batista dos Santos, data de nascimento: 06/03/1995, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-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: No dia 04 de Junho de 2018, no estabelecimento 

comercial denominado Marcado Ideal, situado na Avenida Jaques Brunini, 

s/n°, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, os denunciados Ronaldo e 

Daniela, subtraíram, para si, diversos objetos, avaliados indiretamente em 

R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), pertecentes à referida empresa vítima, 

de propriedade de Linaldo da Silva Luna.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 25043-97.2018.811.0042 (Código: 

533298)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): RONALDO 

ALEXANDRE PADILHODANIELA JHESSYCA BATISTA DOS SANTOSVistos 

etc.Compulsando os autos, verifica-se que os réus RONALDO 

ALEXANDRE PADILHO e DANIELA JHESSYCA BATISTA DOS SANTOS 

não foram citados pessoalmente (fls. 63/64 e 67/68). Diante disso, acolho 

o parecer ministerial de fls. 65 e 69 e determino que os acusados sejam 

citados 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, os acusados poderão 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 dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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, 17 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352715 Nr: 14152-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUNALDO PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUNALDO PINHEIRO LIMA, Cpf: 

01283399180, Rg: 1755555528150, Filiação: Wanda Aparecida Pinheiro 

Rodrigues e Hunaldo Alves Lima, data de nascimento: 05/08/1986, 

brasileiro(a), natural de Garça-SP, solteiro(a), motorista, Telefone 

9606-0999. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os sucessores do Réu acima qualificado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, compareçam neste Juízo a fim de levantar o valor 

da fiança depositada nestes autos, sob pena de perdimento.

Resumo da Inicial: No dia 29 de Julho de 2013, por volta das 05h50min, 

num ponto de ônibus do Bairro São Gonçalo, nesta urbe e comarca, 

mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo que foi 

capaz de intimidar a vítima Aparecida, o denunciado Hunaldo subtraiu para 

si objetos da vítima. Em concurso material, no mesmo dia 29 de Julho de 

2013, após o crime acima narrado, no mesmo ponto de ônibus do bairro 

São Gonçalo, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de 

fogo que foi capaz de intimidar a vítima Eliane, o denunciado Hunaldo 

subtraiu para si objetos da vítima.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL N.º 14152-90.2013.811.0042(CÓDIGO: 

352715) AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: HUNALDO PINHEIRO LIMA 

Vistos.Os autos vieram-me conclusos, para destinação da Fiança 

apreendida nos autos (fl. 61).Diante da Extinção da Punibilidade pela morte 

em face do acusado HUNALDO PINHEIRO LIMA, determino a intimação por 

edital de seus sucessores, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecerem em Juízo 

para levantamento da importância depositada.Não comparecendo os 

sucessores do acusado, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA 

depositada nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

na Resolução nº 154/2012 do CNJ.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 11 de 

dezembro 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 17 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.: 530710 Nr: 22508-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA PAIVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSICA PAIVA PEREIRA, Rg: 23997443, 

Filiação: Jalmir Paiva Pereira e Sônia Paiva Pimentel, data de nascimento: 

28/01/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante. 

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 
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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 05 de agosto de 2017, nesta urbe e comarca a 

denunciada Jessica Paiva ameaçou e proferiu injúria racial em desfavor da 

vítima Dhualiany Carla Norato Santos de Oliveira.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 22508-98.2018.811.0042 (Código: 

530710)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ: JESSICA PAIVA 

PEREIRAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a acusada 

JESSICA PAIVA PEREIRA não foi citada pessoalmente (fls. 42/43). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 44 e determino que a acusada 

seja citada 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, a acusada 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 da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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, 17 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.: 547355 Nr: 38445-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA LIMA, 

THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA, DANIEL FLAVIO DE FONTES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA LIMA, 

Rg: 26794101, Filiação: Noranice Neves Almeida e Aparecido Lima dos 

Santos, data de nascimento: 06/12/1999, brasileiro(a), solteiro(a), 

eletricista e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, Filiação: Cleonice Alcantara de Oliveira, data 

de nascimento: 05/08/1981, brasileiro(a), solteiro(a), desempregado. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 19h45min, 

no estabelecimento comercial denominado Barbearia Celestino, situado na 

Av. dos Trabalhadores, nesta comarca, os denunciados Thiago, Daniel e 

Fernando, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante 

violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram, para 

si, objetos pertencentes às vítimas Ataíde, Adessino e Roberto.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 38445-51.2018.811.0042 (Código: 

547355)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): FERNANDO 

GABRIEL DE ALMEIDA LIMATHIAGO ALCANTRA DE OLIVEIRADANIEL 

FLAVIO DE FONTES SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se 

que os réus FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA LIMA e THIAGO 

ALCANTRA DE OLIVEIRA não foram citados pessoalmente, ante a 

ausência de endereço declinado nos autos (fl. 71). Diante disso, acolho o 

parecer ministerial de fl. 72 e determino que os acusados sejam citados 

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, os acusados poderão 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 dos 

acusados ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo os implicados, certifique-se e abra-se novas vistas ao 

Ministério Público.Com relação ao acusado DANIEL, aguarde-se o 

cumprimento do Mandado de citação.Às providências.Cuiabá-MT, 13 de 

dezembro 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 17 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.: 314218 Nr: 12973-92.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE DUARTE 

GONZAGA - OAB:, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - OAB:2802/MT

 Intimar a defesa da ré Silvia Regina, para manifestar-se no prazo de 03 

(três) dias, sobre o descumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321191 Nr: 185-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, PATRICK 

SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA 

- OAB:12333/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK SILVA COSTA, Cpf: 

01954606184, Rg: 1816790-0, Filiação: Dorvy Santos Costa e Lucia 

Helena da Silva, data de nascimento: 27/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, garçom, Telefone 9259-5864 (mae). 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 01 de Janeiro de 2012m as 7h30min, no Posto 

América I, situado no Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, os 

denunciados Marcos e Patrick, em liame subjetivo e com unidade 

designios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de 

fogo, subtraíram para si, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, alguns 

maços de cigarros e diversos isqueiros, pertencente a vitima Posto 

América I

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 185-12.2012.811.0042 (Código: 

321191)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: MARCOS 

MIRANDA DA SILVA PATRICK SILVA COSTAVistos etc.Compulsando os 

autos, verifica-se que o acusado PATRICK SILVA COSTA não foi citado 

pessoalmente (fls. 315/316). Diante disso, acolho o parecer ministerial de 

fl. 318 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 
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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.Com relação 

ao acusado MARCOS, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Citação 

expedido à fl. 322.Às providências.Cuiabá-MT, 13 de dezembro 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, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURETBORRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para: - CONDENAR os réus 

WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA e ALEX DINIZ DE JESUS, 

qualificados nos autos em exame, pela prática dos delitos descritos nos 

art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 70 (02 vítimas), c.c. art. 65, inc. III, 

alínea “d”, c.c. art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 70 (02 vítimas), c.c. art. 

71, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 381250 Nr: 23031-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA, 

GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23031-52.2014.811.0042 (CÓDIGO: 381250)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA

GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 201/210.

 O acusado LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA foi intimado da 

sentença condenatória e manifestou o desejo de recorrer da sentença 

(fls. 211/216). A defesa interpôs recurso de apelação com as devidas 

razões (fls. 239/244), sendo o mesmo tempestivo (fl. 234).

O acusado GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS foi intimado da 

sentença condenatória e manifestou o desejo de recorrer da sentença (fl. 

224). A defesa interpôs recurso de apelação com as devidas razões (fls. 

227/233), sendo o mesmo tempestivo (fl. 234).

Sendo assim, RECEBO as Apelações interpostas pelos acusados LUIZ 

WELLINGTON e GREDES de fls. 239/24 e 227/233, em efeito devolutivo.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar as devidas 

contrarrazões.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades 

legais, do artigo 601, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107 inciso IV, 109, inciso V, 

110, § 1º, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

MÁRCIO BENEDITO VIANNA e EDVALDO DURÃES FERREIRA, 

relativamente aos fatos imputados na denúncia de fls. 05/11.Transitada em 

julgado, dê-se baixa do nome dos réus MÁRCIO BENEDITO VIANNA e 

EDVALDO DURÃES FERREIRA que tiveram extintas as suas punibilidades, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Considerando que já 

foram expedidas as guias de execução Penal para os acusados 

EDVALDO DURÃES FERREIRA e FERNANDO DOS SANTOS RAMOS 

FERREIRA, oficie-se à Vara de Execução Penal informando a extinção de 

punibilidade do acusado EDVALDO DURÃES FERREIRA.Após, arquivem-se 

os autos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341021 Nr: 767-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL NOVAES 

FORTES, para devolução dos autos nº 767-75.2013.811.0042, Protocolo 

341021, 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.: 346650 Nr: 7211-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEOCDS, JCODS, LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL NOVAES 

FORTES, para devolução dos autos nº 7211-27.2013.811.0042, Protocolo 

346650, 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.: 348043 Nr: 8825-67.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTHON BENEDITO CARVALHO CIRIACO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL NOVAES 

FORTES, para devolução dos autos nº 8825-67.2013.811.0042, Protocolo 

348043, 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.: 368843 Nr: 9058-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONISIO DE ALMEIDA, Cpf: 

02752559135, Rg: 143.9722-6, Filiação: Benedita Elisa de Almeida, data de 

nascimento: 08/05/1980, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 9985-9526. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da denúncia para CONDENAR o denunciado DIONÍSIO DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 

180, caput, do Código Penal.Passo a dosar a pena, nos moldes 

preconizados pelo art. 68 do Código Penal. A pena prevista para o crime 

tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos de reclusão e pagamento de multa.Analisando as circunstâncias 

judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a 

culpabilidade é tida como normal do tipo. O réu é primário. Não há nos 

autos elementos definidores da personalidade e conduta social do 

imputado. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há 

circunstâncias ou motivos relevantes que mereçam destaque. As 

consequências não são favoráveis, pois a moto não foi restituída à 

vítima.Assim, para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, 

de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência da 

atenuante prevista no art. 65, III, d, já que o réu confessou, 

espontaneamente, perante autoridade, todavia, deixo de reduzia a pena 

por não poder ir aquém deste quantum nesta fase, consoante Súmula n. 

231, do STJ .Com efeito, torno DEFINITIVA a pena de 01 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, diante da ausência de outras 

causas ou circunstâncias modificadoras.A reprimenda será cumprida em 

regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.Em razão 

da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.Eventual detração será realizada pelo juízo da execução.Isento o 

réu do pagamento de emolumentos, despesas e custas.Deixo de aplicar o 

valor mínimo de eventual reparação dos prejuízos por não ter havido 

submissão ao contraditório e à ampla defesa para aferição dos valores 

dos bens.A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do art. 49 e 50 do Código Penal.Não há apreensões neste 

processo.Havendo documentos pessoais apreendidos, ainda pendentes 

de restituição, autorizo a entrega, mediante lavratura de termo próprio e 

cópia juntada nos autos, nos termos do Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e 

Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, que 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”.Intime-se a vítima, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP, por e-mail, se possível.Transitada 

em julgado para a acusação, expeça-se a guia de execução provisória, 

conforme dispõe a CNGC em seu CAPÍTULO VII – OFÍCIO CRIMINAL, Seção 

29 – Execução Provisória da Pena, Art. 1.573, parágrafo único:“Art. 1.573. 

Tendo em vista o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 

5.°, LVII, da CF, a execução só poderá ser promovida se for para 

beneficiar o réu.Parágrafo único. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória, 

procedendo-se na forma desta Seção”.Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I 

.Cumpra-se.Cuiabá (MT), 11 de dezembro 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, 18 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.: 544717 Nr: 36009-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DUTRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LARISSA DUTRA TELES, Cpf: 

05124524154, Rg: 26561263, Filiação: Marta A. Dutra Celestino e Valmi 

Pereira Teles, data de nascimento: 09/02/2000, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65-993092495. 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 27 de Agosto de 2018, em frente ao mercado Dia 

a Dia, bairro Pedra 90, a denunciada Larissa, tentou obter vantagem 

indevida, induzindo em erro a vítima Marines Fátima Vicenzi Inácio da Silva.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 36009-22.2018.811.0042 (Código: 

544717)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ: LARISSA DUTRA 

TELESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a acusada 

LARISSA DUTRA TELES não foi citada pessoalmente (fls. 50/51). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 52 e determino que a acusada 

seja citada 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, a acusada 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 da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 12 de dezembro 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, 18 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.: 502285 Nr: 41289-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSON PEREIRA, Rg: 16788168, Filiação: 

Marina Pereira, data de nascimento: 06/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, jardineiro. 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 14 de setembro de 2017, na rua 16, quadra 40, 

n° 14, bairro Jardim Liberdade, nesta Capital, o denunciado Elson, adquiriu 

01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, cor preta, placa NJE 6464, 

consciente da origem ilícita do bem, eis que se tratava de produto de furto 

ocorrido em 01/11/2009, em desfavor da vítima João Batista da Silva.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 41289-08.2017.811.0042 (Código: 

502285)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ELSON 
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PEREIRAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

ELSON PEREIRA não foi citado pessoalmente (fls. 68/69). Diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 72 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, 12 de dezembro 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, 18 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.: 541887 Nr: 33282-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMYLLA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAMYLLA CAMPOS DA SILVA, Cpf: 

01799668126, Rg: 18405339, Filiação: Joanice Maria de Campos e Arlindo 

Dias da Silva, data de nascimento: 03/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 9934-5584. 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 16 de Agosto de 2017, na empresa Easy 

Soluções Diagnostico Ltda ME, situada na Rua Botafogo, n° 89, Bairro 

Jardim Guanabara, Cuiabá-MT, a denunciada Kamylla obteve para si 

vantagem ilícita em prejuízo alheio, da referida empresa.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 33282-90.2018.811.0042 (Código: 

541887)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉ: KAMYLLA CAMPOS 

DA SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a acusada 

KAMYLLA CAMPOS DA SILVA não foi citada pessoalmente (fls. 63/64). 

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 65 e determino que a 

acusada seja citada 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, a acusada 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 da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 12 de dezembro 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, 18 de dezembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488725 Nr: 28233-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITTOR CAMPOS, EDERSON DAMACENA 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/0

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de EDERSON DAMACENA SANTOS ALVES, o que 

faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. Com 

relação ao acusado VITTOR, verifica-se que o réu foi devidamente citado 

às fls. 78/80 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 93/95, contudo 

esta não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP.Tampouco foram trazidas 

argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, 

são inadequadas neste momento processual.Assim, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13.07.2021 às 15h00min.Intimem-se 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes 

nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, 

expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.Intimem-se os acusados, seu 

(s) advogado (s), caso existentes no feito, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.Se os réus estiverem 

presos, requisitem-se.Ressalto que as partes deverão comparecer aptas 

para apresentação de alegações orais em audiência.Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515386 Nr: 7821-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FELIPE FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:

 PROCESSO N.º 7821-19.2018.811.0042 (CÓDIGO: 515386) RÉU(S): 

VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOSFELIPE FERREIRA DE 

MORAESVistos etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 

10 (dez) dias, responder à acusação.Havendo nos autos, conste no 

mandado de citação pontos de referências para a localização do 

endereço residencial e/ou comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da 

CNGC.III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, 

desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a 

defesa dos acusados, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, 

do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.IV – Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o 

Ministério Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, 

antes de encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante artigo 1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação 

que na hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento 

de restituição os réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, 

tratando-se de veículo, a restituição somente acontecerá após a 

manifestação do Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, 

nesse sentido. VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos 

autos e, caso positivo, junte-se. Às providências.Cuiabá - MT, 29 de junho 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515386 Nr: 7821-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FELIPE FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 7821-19.2018.811.0042 (Código: 515386)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 FELIPE FERREIRA DE MORAES

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu VITOR HUGO CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS não foi citado pessoalmente (fls. 85/86), diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fl. 87 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 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à 

acusação do acusado FELIPE.

Às providências.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515386 Nr: 7821-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FELIPE FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7821-19.2018.811.0042 (CÓDIGO: 515386)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 FELIPE FERREIRA DE AMARAL

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante 

Código 505324, pertinente a estes autos, foi distribuído para a 8ª Vara 

Criminal.

Por economia processual e levando em consideração que esta Ação Penal 

já está na fase de citação dos acusados, determino que seja oficiado 

àquele juízo para que remeta os autos Código 505324 a este juízo para 

prosseguimento do feito.

Após, com o traslado das peças necessárias, certifique-se quanto ao 

decurso de prazo da citação por edital do acusado VITOR HUGO 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 515386 Nr: 7821-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FELIPE FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7821-19.2018.811.0042 (CÓDIGO: 515386)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

FELIPE FERREIRA DE MORAES

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que o acusado VITOR HUGO foi citado 

por edital, contudo não compareceu em juízo, tampouco constituiu 

advogado (fl. 94), entretanto o representante do Ministério Público 

requereu às fls. 95/96 nova citação pessoal do acusado no endereço 

declinado na denúncia de fls. 04/06, uma vez que ainda não houve 

tentativa de citação no endereço informado.

Defiro o requerido pelo Parquet e determino que o acusado seja citado no 

endereço declinado na exordial acusatória de fls. 04/06.

Considerando a informação constante na certidão de fl. 86, determino que 

seja expedido novo mandado de citação ao acusado FELPE, no endereço 

declinado na denúncia.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 31 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.: 515386 Nr: 7821-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FELIPE FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 7821-19.2018.811.0042 (Código: 515386)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 FELIPE FERREIRA DE MORAES

Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado VITOR HUGO 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS foi citado por edital, não apresentou resposta 

à acusação e, tampouco, constituiu advogado para sua defesa (fl. 94).

Portanto, acolho a manifestação ministerial de fl. 92 e, nos termos do artigo 

366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o 

curso do prazo prescricional para o acusado VITOR HUGO CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 Com relação ao acusado FELIPE encaminhe-se os autos ao Ministério 

Público para que manifeste acerca da declaração do réu escrita no verso 

do mandado de citação (fl. 85).

Retifiquem-se as numerações das páginas.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 07 de dezembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507655 Nr: 475-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WILSON ROBERTO LAUER, Telefônica Brasil AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIO CARDOSO ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO IVO GRICOLI IOKOI - 

OAB:SP 181.191, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo a empresa TELEFÔNICA BRASIL AS, Assistente de Acusação, via 

de seu Advogado Dr. PEDRO IVO GRICOLLI IOKOI, OAB-SP n°181.191, 

para ciência da Sentença de Mérito a seguir, resumidamente transcrita: 

"Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para desclassificar o crime de 

roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, inc. I e II, do CP), tipificado na 

denúncia, e, consequentemente, CONDENAR o réu ACÁCIO CARDOSO 

ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no 

artigo 180, caput, do CP, bem como CONDENÁ-LO nas sanções do art. 

307, c/c art. 71, todo do CP (duas vezes), em concurso material e, ainda, 

ABSOLVÊ-LO do crime tipificado no art. 297, “caput” do CP.(...)Cuiabá/MT, 

1 de outubro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 552274 Nr: 43006-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Código n. 552274DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. (...)Dessa 

forma, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

formulada pelo denunciado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA.No mais, 

proceda-se o apensamento destes autos ao inquérito policial cód. 

553792.Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA.Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDA Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115234 Nr: 4723-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY LOPES DA COSTA, Cpf: 

73026239100, Rg: 1555012-5, Filiação: Regina Cláudia Lopes da Costa, 

data de nascimento: 26/01/1986, brasileiro(a), natural de Itaborai-RJ, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9807-0631/9622-9898. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR o réu WESLEY LOPES DA COSTA qualificado nos autos, 

pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, I e art. 155, caput, 

todos do Código Penal. QUANTO AO PRIMEIRO FURTO QUALIFICADO: (...). 

Por fim, encontro a pena para este crime em 02 (dois) anos e 05(cinco) 

meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. QUANTO AO CRIME DE FURTO 

CAPUT: (...). Por fim, encontro a pena definitiva para este delito em 01 (um) 

ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando o CONCURSO 

MATERIAL resulta, em concreta e definitiva, a pena individual de 03 (três) 

anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. O réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, conforme 

dispõe o art. 33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o 

direito de apelar em liberdade. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388019 Nr: 2136-36.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO BARBOSA PEREIRA, JOÃO 

ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ALBERTO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, Cpf: 49941399204, Rg: 18687350, Filiação: Creusa Ferreira dos 

Santos e Jose Fereira de Oliveira, data de nascimento: 25/08/1965, 

brasileiro(a), natural de Grajau-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

8132-2487. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 04/11/2013, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP.

Despacho: Processo Crime nº. 2136-36.2015.811.0042.Vistos etc,Diante 

da tentativa infrutífera de se proceder a citação pessoal do denunciado 

João Alberto dos Santos Oliveira, considerando ainda a inexistência de 

o u t r o s  e n d e r e ç o s ,  c i t e - o  p o r  m e i o  d e  e d i t a l . À s 

providências.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.Suzana 

Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 543232 Nr: 34569-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Processo Crime nº 34569-88.2018.811.0042.

Vistos etc,...

Considerando que não foram arguidas preliminares, e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 22/01/2019 às 16h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 533092 Nr: 24795-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY AGNELO DAMASCENO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/MT, ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - 

OAB:24577/O

 (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR o réu RONEY AGNELO DAMASCENO, pela prática do crime 

previsto no artigo 157 caput do Código Penal. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. 

(...). Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por sua vez, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena em regime ABERTO conforme as circunstancias 

judiciais analisadas, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2º “c” do 

Código Penal. (...). Intime-se a vítima, conforme preceitua o artigo 201, § 2º 

do CPP. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 500890 Nr: 39913-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR 

o réu WALLISSON CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, (in fine) c/c artigo 14, II, na 

forma do artigo 70 (04 vítimas), ambos do Código Penal Brasileiro. Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo 

a dosar a sanção penal. (...)Por fim, encontro a pena em definitivo para o 

réu Wallisson Conceição da Silva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. O réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena em REGIME FECHADO, na forma do disposto artigo 

33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal Brasileiro. (...)ASSIM SENDO, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WALLISSON 

CONCEIÇÃO DA SILVA, DECRETADA ANTERIORMENTE. (...)Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2018.Suzana 

Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479036 Nr: 18844-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS MORAES DOS SANTOS, 

JURACI LUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS MORAES DOS SANTOS, 

Cpf: 69856940125, Rg: 12489093, Filiação: Gloria Leda de Moraes e 

Jurandir Pereira dos Santos, data de nascimento: 09/03/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista/autonomo, Telefone 

992941337. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUCIOU JEAN 

CARLOS MORÃES DOS SANTOS , COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO 

ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 108, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Jean Carlos Moraes dos 

Santos via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se o Acusado não se encontra 

preso ou recolhido em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de novembro 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, MARCO ANTONIO 

GOUVEIA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308427 Nr: 7106-21.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS LEITE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS LEITE E SILVA, Cpf: 

62987178115, Rg: 0965511-5, Filiação: Jorge Rodrigues da Silva e Maria 

do Carmo Leite e Silva, data de nascimento: 19/11/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), montador e pintor, Telefone 3667-3350. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIOU JEAN 

CARLOS LEITE E SILVA DENUNCIOU JEAN CARLOS LEITE E SILVA , 

COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 155, § 4º , INCISOS I e II C/C 

ART. 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRAILEIRO.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 67, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Jean Carlos Leite e Silvavia edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 8 

de novembro 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, MARCO ANTONIO 

GOUVEIA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508681 Nr: 1508-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA ALMEIDA GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILDA ALMEIDA GOMES ALVES, Cpf: 

65239601100, Rg: 158.03473, Filiação: Olímpia Almeida Gomes, data de 

nascimento: 21/11/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

diarista, Telefone 3653-4951. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIOU NILDA 

ALMEIDA GOMES ALVES, COMO INCURSA NAS PENAS DO ARTIGO 155, 

§ 4º , INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 55, determino 

a citação da acusada Nilda Almeida Gomes Alves via edital, notificando-a 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se a 

Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de novembro 

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, MARCO ANTONIO 

GOUVEIA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130394 Nr: 17554-58.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENTO PEREIRA DE CARVALHO, Cpf: 

56792476153, Rg: 0859792-8, Filiação: Antônio Alves de Carvalho e Maria 

Pereira de Carvalho, data de nascimento: 21/03/1973, brasileiro(a), natural 

de Coelho Neto-MA, casado(a), comerciante, Telefone 3667-7189. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIOU BENTO 

PEREIRA DE CARVALHO , COMO INCURSO , NAS SANÇÕES DO ARTIGO 

157, § 2º, INCISOS I, II, eV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 90, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Bento Pereira de 

Carvalho via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se o Acusado não se encontra 

preso ou recolhido em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 13 de dezembro 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, MARCO ANTONIO 

GOUVEIA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538846 Nr: 30368-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO HENRIQUE PEIXOTO, Cpf: 

70416268145, Rg: 27783545, Filiação: Enedina Ferreira de Pinha e Luis 

Paulo Peixoto, data de nascimento: 01/12/1999, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 996399848. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL , DENUNCIOU O 

ACUSADO PEDRO HENRIQUE PEIXOTO , COMO INCURSO NAS PENAS 

PREVISATAS NO ARTIGO 155, § 4º , I , C/C ARTIGO 14, II, TOKDOS DO 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 66, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Pedro Henrique Peixoto 

via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal, devido a uma nova tipificação do crime.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 30 de novembro 

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, MARCO ANTONIO 

GOUVEIA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495471 Nr: 34704-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA VALERIA DO NASCIMENTO, 

JEFFERSON DA CRUZ CASTELO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSICA VALERIA DO NASCIMENTO, Rg: 

28473337, Filiação: Valdice Maria do Nascimento e José Valério do 

Nascimento, data de nascimento: 29/10/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-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: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 155 §4°, I, DO CP.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 158, dos 

presentes autos, determino a citação da acusada Jessica Valeria do 

Nascimento via edital, notificando-a para apresentar sua DEFESA INICIAL, 

com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se a Acusada não se encontra presa ou recolhida 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511082 Nr: 3732-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEVERSON DUARTE, Cpf: 

70625090195, Rg: 28663535, Filiação: Liliane Maria Duarte, data de 

nascimento: 09/09/1995, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone (65)99658-2570. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 250, §1°, II A C/C 

ART. 180, CAPUT, C/C ART. 311 CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 98, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Cleverson Duarte via 

edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 14 de novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413898 Nr: 18811-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID ESTEVES SANTOS FERREIRA, FLAVIO 

ZANDONATTO DECOL, NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVID ESTEVES SANTOS FERREIRA, 

Cpf: 02700877101, Rg: 1.835.090-9, Filiação: Enbelino Enedito Ferreira e 

Roseli Esteves dos Santos, data de nascimento: 04/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 3361-2983. 

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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 171, CAPUT, C/C 

ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 329, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Deivid Esteves Ferreira 

via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487131 Nr: 26726-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON LEÃO DA SILVA, Rg: 

1734326, Filiação: Maria Luzia Leão da Silva e Benedito Nunes Leão da 

Silva, data de nascimento: 18/07/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), instalador de acessorios automotivos. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos, e condeno o 

réu Emerson Leão da Silva, nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c 

art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal Brasileiro. Definida, assim, a 

questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da 

pena do Acusado. IV – DA DOSIMETRIA DA PENA: (...) Diante da causa 

especial de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º, do artigo 157, do 

Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de UM TERÇO, 

elevando-a para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e multa 

de TREZE dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena.(...)”

Despacho/Decisão: Despacho:Diante o teor da Certidão de fls. 123, 

cumpra-se o despacho de fls. 120, dos presentes autos.Cumpra-se.Após, 

conclusos.Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497363 Nr: 36499-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE CAMPOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DE CAMPOS QUEIROZ, Cpf: 

05636079125, Rg: 2329984-3, Filiação: Tania Regina de Campos e 

Benedito Carlos de Oliveira Queiroz, data de nascimento: 28/03/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, pintor, Telefone 

992717824/992698113. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos para 

condenar o réu Diego de Campos Queiroz, já qualificado no processo, nas 

penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, 

c/c art. 70, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. 

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado. V – DA DOSIMETRIA DA 

PENA: (...)Assim, levando-se em consideração a prática do crime de roubo 

e do delito corrupção de menores, e diante do reconhecimento da 

ocorrência do concurso formal, aumento a pena anteriormente fixada em 

1/6 (um sexto), totalizando-a em SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS 

DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA, estes no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.(...) Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 
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“b”, do Código Penal e diante da primariedade técnica do Réu, determino o 

regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (...)”

Despacho/Decisão: Despacho:Diante o teor da Certidão de fls.114, dos 

presentes autos, expeça-se edital com prazo de 90 dias intimando o Réu 

da Sentença de fls. 96 a 112.Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 29 de 

novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443667 Nr: 20431-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FERNANDO FERREIRA DA SILVA, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA, Cpf: 04925710150, Rg: 21791660, Filiação: Carmen Lidia Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 16/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), distribuidora de bebidas, Telefone 65-99296-2560 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCOS OLIVEIRA SANTOS, Rg: 

3188613-2, Filiação: Maria Genilsa de Jesus Oliveira e Marcos Sérgio 

Santos, data de nascimento: 03/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Aracaju-SE, solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 02/05, dos autos para 

condenar os acusados Mateus Fernando Ferreira da Silva e Marcos 

Oliveira Santos já qualificados, nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, c/c 

art. 65, inciso III, aliena “d”, ambos do Código Penal. Definida, assim, a 

questão da incidência penal, segue-se a individualização e dosagem da 

pena dos Acusados. (...)4.1 – MATEUS FERNANDO FERREIRA DA SILVA: 

Assim, diante da causa especial de aumento de pena previstas no inciso II 

do § 2º do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo 

legal de um terço, elevando-a, para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE 

RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, determino o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena.(...)4.2 – MARCOS OLIVEIRA 

SANTOS: (...)Assim, diante da causa especial de aumento de pena 

previstas no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, acrescento à 

pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para CINCO ANOS E 

QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos 

termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, determino o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena. (...)”

Despacho/Decisão: Despacho:Diante o teor da Certidão de fls. 199, dos 

presentes autos, expeça-se edital com prazo de 90 dias intimando os 

acusados Mateus e Marcos da Sentença de fls. 181/197, dos presentes 

autos.Cumpra-se.Cuiabá 6 de dezembro de 2018..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Raquel Sagawa de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532709 Nr: 24441-09.2018.811.0042

 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): JULLYELSON PEREIRA SEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do réu 

JULLYELSON PEREIRA SEJAS, onde lhe imputa a prática delitiva capitulada 

no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Devidamente notificado (certidão de fl. 61), o réu, por meio de advogado 

constituído, apresentou sua defesa preliminar (fls. 63/80), requerendo a 

rejeição da denúncia, por entender que a mesma é inepta e inexiste justa 

causa para a deflagração da ação penal, sob o argumento de que a 

substância entorpecente apreendida era apenas para seu consumo. 

Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta denunciada 

para o delito descrito no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006. Por fim, pugnou 

para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico 

que lhe foi imposta.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

 Vê-se que a defesa do acusado pretende que a denúncia seja rejeita, por 

entender que a mesma é inepta. No entanto, razão não lhe assiste, pois da 

leitura da peça acusatória, se constata que o representante do Ministério 

Público, se valendo das provas produzidas na fase inquisitiva, narrou 

expressamente a conduta executada pelo denunciado, observando, 

assim, os requisitos legais previstos no artigo 41, do Código de Processo 

Penal.

Além disso, noto que pelo fato da mesma ter narrado com clareza a 

conduta do acusado, não cerceou o direito de defesa deste, tanto que o 

possibilitou de apresentar sua defesa inicial.

Por isso, REJEITO referida preliminar.

Já no que atine à ausência de justa causa para a deflagração da ação 

penal, vejo que a defesa pretende com essa tese é, na verdade, a 

desclassificação da conduta denunciada para o ilícito previsto no artigo 

28, da Lei de Drogas, visto que argumenta que o entorpecente apreendido 

era para consumo pessoal do réu.

Todavia, cumpre-me esclarecer que, por referida matéria se confundir 

com o mérito, postergo sua análise para quando da prolação da sentença, 

já que compete à defesa, durante a instrução criminal, comprovar que o 

entorpecente apreendido não tinha fim comercial.

Assim, a teor do disposto no artigo 41, do CPP, corroborado pela 

inexistência (nesta fase) das hipóteses previstas no artigo 397, do CPP, 

nos termos do artigo 56, da Lei nº 11.343/06, RECEBO A DENÚNCIA 

formulada contra o acusado JULLYELSON PEREIRA SEJAS pela prática do 

delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Designo audiência de interrogatório, instrução e julgamento para o dia 

14/03/2019, às 15h30min.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o da data do interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o advogado 

do réu, via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do item 7.5.1, números III e IV, da CNGC/MT, parte judicial.

Por fim, no que tange à revogação da medida cautelar de monitoramento 

eletrônico, tenho que referido pedido não merece acolhimento. EXPLICO:

 Em análise aos autos, observo que ao ser preso em flagrante, o réu 

passou pela audiência de custódia, em 19/06/2018, ocasião em que o 

magistrado que a presidiu lhe concedeu liberdade provisória lhe impondo 

algumas medidas cautelares diversas à prisão, sendo uma delas o 

monitoramento eletrônico e o recolhimento noturno (decisão de fls. 44/45).

Ainda que o legislador tenha se omitido quanto ao prazo de aplicação das 

medidas cautelares diversas da prisão, observo que a denúncia ainda não 

tinha sido recebida, diante da dificuldade em localizar o réu, visto que o 

mesmo, quando de sua prisão, forneceu errado o nome da rua onde 

reside, tanto que se procedeu sua notificação por edital, o que foi suprida 

ante seu comparecimento espontâneo na secretaria deste juízo e a 

apresentação de sua defesa, por intermédio de advogado constituído.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 336 de 624



Ademais disso, vejo que a defesa não demonstrou qualquer 

constrangimento ilegal sofrido pelo réu por conta da referida medida 

cautelar.

Não bastasse isso, ainda convém registrar que o acusado não tem 

cumprido todas as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foi 

imposta, porquanto, além de estar constantemente violando o 

monitoramento eletrônico, também não tem todos os dias recolhido na 

residência onde mora, durante o período das 20h às 06h, conforme 

extratos anexos extraídos do SAC24.

Inclusive, é digno de nota ressaltar que, apesar de ter juntado a 

declaração de fl. 84, não são todos os dias que o réu tem comparecido ao 

endereço mencionado na mesma para trabalhar. E digo mais, se está 

comparecendo, está descumprindo reiteradamente ordem judicial, quanto 

ao recolhimento noturno, já que a mesma permanece inalterada, até 

porque, em nenhum momento sua defesa requereu sua revogação.

Agregado a tais fatos, ainda evidencio que o acusado voltou a delinquir, já 

que, mesmo o fato em tela ter ocorrido a quase 06 (seis) meses, o mesmo 

praticou, em tese, o crime de receptação em 19/11/2018, tanto que, no dia 

20/11/2018, passou pela audiência de custodia, conforme termo anexo.

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a medida 

cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do réu JULLYELSON 

PEREIRA SEJAS.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 552253 Nr: 8194-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554/MT

 Vistos.

Designo o dia 29/01/2019, às 17h00min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 347377 Nr: 8083-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA, AVERALDO 

FERREIRA DOS SANTOS, THALISSON ROJAS MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA (...) nas 

penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO em 

relação aos crimes previstos nos artigos 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 

e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso 

VII do CPP e ainda, ABSOLVER AVERALDO FERREIRA DOS SANTOS (...) 

e THALISSON ROJAS MEDRADO, (...) das imputações contidas na 

denuncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.DOSIMETRIA E 

FIXAÇÃO DA PENADO CONDENADO REYNALDO SILVA DE OLIVEIRA (...) 

TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de REYNALDO 

SILVA DE OLIVEIRA, RG: 19697910 SSP MT Filiação: Amarildo Francisco 

de Oliveira e Josinete Silva de Jesus, data de nascimento: 10/3/1989, 

brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), manipulador, 

Endereço: Rua I,. Nº 21, Qdra 97,, Bairro: Pedra Noventa, Cidade: 

Cuiabá-MT, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 180 

(cento e oitenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

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 artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.Procedo à 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal.Considerando que o condenado responde o processo em 

liberdade PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso (...) .Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 313192 Nr: 11692-04.2011.811.0042

 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): IOLANDA CONCEIÇÃO MOREIRA, ISRAEL 

BATISTA RODRIGUES, ANTÔNIO MARCOS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Jaqueline Lima de Souza - OAB:15924, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, Thais Fernanda Pereira Noleto 

Leite - OAB:20890/O

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso proveu o recurso em sentido estrito interposto pelo réu CB 

PM Israel batista Rodrigues, conforme acórdão de fls. 383/387, RECEBO a 

apelação interposta pela defesa à fl. 286.

De outra feita, constata-se que já foram apresentadas as razões 

recursais (fls. 291/300). Desta forma, abra-se vista ao Ministério Público 

para apresentar as contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 159950 Nr: 7282-34.2010.811.0042

 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): PAULO CÂNDIDO DE SOUZA, MARCOS 

ROBERTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida no incidente cód. 553865 

referente a estes autos.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166608 Nr: 13911-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo de cinco dias, 

apresentar o endereço atualizado do acusao.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 545296 Nr: 36493-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE 

CAMARGO-OAB/MT 2054 - OAB:2054

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa para manifestar nos 

autos em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 327087 Nr: 6809-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENACY HERMES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 537397 Nr: 28989-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, Marcelo Beduschi - OAB:10.879/A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Carta Precatória - Código: 537397

 Vistos, etc.

Ante a insistência do Ministério Público à fl. 42/42v, designo o dia 09 de 

janeiro de 2019, às 15h, para o cumprimento de parte do deprecado.

 Após cumprimento parcial conforme parecer supramencionado, 

devolva-se esta deprecada imediatamente à Comarca de Origem 

consignando as nossas homenagens de estilo, procedendo-se baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

 Observe-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329700 Nr: 9893-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALENDER SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Código: 329700

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados (fl. 

165) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, designo audiência única de instrução e julgamento para o dia 11 

janeiro de 2018, às 14h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 417809 Nr: 23032-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA, THIAGO 

DA SILVA VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - 

OAB:22973/O

 Código: 417809

 Vistos etc;

Ante o teor da portaria N° 1420/2018 da presidência do TJMT às fls. 

276/276v, que estabelece o horário de expediente no Tribunal de Justiça e 

nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, excepcionalmente, no dia 19 de 

dezembro de 2018, das 07h às 14h.

 Redesigno a audiência para o dia 09 de janeiro de 2019, às 15h30min, 

para dar prosseguimento em relação ao acusado Thiago da Silva 

Valverde, considerando que às fls. 234/235 foi apresentada resposta à 

acusação sem preliminares, devendo proceder a intimação de todas as 

testemunhas arroladas e expedir carta precatória caso residam em outras 

cidades, ou carta rogatória, caso residam em outro país.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de novembro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116077 Nr: 3802-19.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO, ANTONIO TAVARES DE 

LIMA, CARLOS EDUARDO COELHO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.458, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - OAB:16527/MT, DR. ALEX 

JOSE DA SILVA - OAB/MT 9.053 - OAB:, JANAINA BARRETO 

PASSADORE - OAB:3978/TO, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa do acusado, EDSON 

ANGELLO, para informar endereço atualizado, no prazo de 5 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30147 Nr: 367-18.2000.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVARENGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALVARENGA DE SOUZA, Cpf: 

57149623115, Rg: 11822880, Filiação: Antidio de Alvarenga e Ana de 
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Souza Alvarenga, data de nascimento: 02/02/1973, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Flávia Marcelino de 

Barros, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 122956 Nr: 9897-65.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVO BARBOSA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAUL CLAUDIO BRANDÃO 

- OAB-MT 19.415-O - OAB:, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:

 PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o acusado: NEIVO BARBOSA DO AMARAL vulgo “BARBOSA”, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva 

prevista no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação; 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 réu 

e o Ministério Público desta decisão, nos termos do art. 420, I do 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, 09 de novembro de 2018.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547326 Nr: 38416-98.2018.811.0042

 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): ELTON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Vistos, etc. Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais 

arguidas pela defesa (fl. 51/52), concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, presentes os 

requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da 

Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando 

ao denunciado ELTON RODRIGUES BARBOSA como incurso nos artigos 

da “lex repressiva” nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/02/2019, às 15:50 horas, para o interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas de acusação e defesa.

 Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 340864 Nr: 577-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICO SIE, JOÃO ANASTÁCIO DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o 

denunciado JOÃO ANASTÁCIO DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, 

eletricista, natural de Cáceres/MT, nascido em 05.08.1970, portador da 

Cédula de Identidade n.º 11993413 SSP/MT e do CPF n.º 559.513.091-15, 

filho de Mercedes Mendes da Silva e João Anastácio da Silva, nas 

sanções do artigo 33 “caput”, da Lei de Drogas (núcleo transportar) e 

para ABSOLVER o denunciado AMÉRICO SIE, brasileiro, solteiro, 

comerciante, natural de Cáceres/MT, nascido em 14.04.1972, portador da 

Cédula de Identidade n.º 735145 SSP/MT, filho de Joaquina Sie, das 

imputações que lhe são feitas nos autos, nos termos do art. 386, inciso V, 

do Código de Processo Penal. CONDENADO o réu JOÃO ANASTÁCIO DA 

SILVA FILHO nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena 

definitiva fixada no patamar de 06 (Seis) anos de reclusão e 600 

(Seiscentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início 

no FECHADO e PERMITIDO aguardar em liberdade o processo e julgamento 

de eventual recurso. ABSOLVIDO o réu AMÉRICO SIE, do delito descrito 

no art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso 

V, do Código de Processo Penal.DETERMINO a incineração da substância 

entorpecente apreendida.DEFIRO a restituição de uma carteira de bolso, 

contendo diversos papeis, uma cédula de identidade, título de eleitor, CNH, 

cartão cidadão Caixa, cartão Caixa, cartão magnético VISA, passaporte 

Makro, cartão Bradesco VISA, cartão Bradesco senha, uma relógio de 

pulso, três pulseiras de plástico e a quantia de R$87,00 (oitenta e sete 

reais), e uma carteira de bolso contendo uma CNH, dois cartões 

magnéticos Caixa, um cartão transporte MTU, mediante termos nos autos e 

fotocópia dos documentos, a serem retirados no prazo de até 90 

(noventa) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento 

(CPP, art. 122). DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória..P.R.I.C..Francisco Alexandre Ferreira Mendes NetoJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529360 Nr: 21178-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO TRINDADE DA COSTA, REINALDO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ENOQUE SAMPAIO 

- OAB:19120/MT

 intimação ao advogado do réu Reinaldo Costa, para apresentar as 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493455 Nr: 32804-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY CEBALHO CORREA 

BARBOSA - OAB:19634/O

 Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

189/190, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão domiciliar formulado 

às fls. 180/188 em favor de ADRIANA SOUZA AMORIM.No mais, 

considerando que a instrução está encerrada e que os autos já contam 

com os memoriais finais da acusação, intime-se a defesa para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar suas alegações finais.Após, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507717 Nr: 542-79.2018.811.0042

 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): WANDERSON DE MORA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI AUGUSTO DUARTE - 

OAB:4420/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o Laudo Pericial de fls. 272/273 foi juntado nos autos 

após a oferta dos memoriais finais, dê-se vista às partes, por primeiro ao 

MP e após à Defesa para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem a respeito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512042 Nr: 4644-47.2018.811.0042

 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): MARCOS DO CARMO LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do requerimento ministerial de 

fls. 170/171, por meio do qual a acusação requereu, dentre outras 

diligências, a retificação da identificação do acusado nestes autos, 

elucidada através do laudo pericial de fls. 167/169.

É o relato necessário.

Pois bem.

Segundo dispõe o art. 259 do Código de Processo Penal, a impossibilidade 

de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros 

qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física, 

de maneira que, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento 

ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, 

far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos 

atos precedentes.

In casu, conforme laudo pericial nº 7.386/2017 da POLITEC, juntado às fls. 

168/169, foi realizado confronto entre os datilogramas postos na ficha 

datiloscópica do acusado identificado falsamente nestes autos como 

“Marcos do Carmo Ladislau” e no prontuário civil em nome de Aroldo 

Antônio Braz Gouvêa, ocasião em que se observou a coincidência entre 

os desenhos das digitais, tendo sido produzidas pela mesma pessoa.

Em vista disso, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 170/171 e, de 

consequência, DETERMINO a retificação da identificação do réu nestes 

autos para constar “AROLDO ANTÔNIO BRAZ GOUVÊA, RG 22.163.626-2 

SSP SP, data de nascimento 04.05.1969, filho de João Gouvêa e Alice 

Maria da Conceição Gouvêa, natural de São Paulo/SP”. Para tanto, 

proceda-se as anotações e retificações de praxe.

DEFIRO, outrossim, o requerido nos itens I, II e III da manifestação 

ministerial.

 No mais, aguarde-se o retorno da missiva expedida para inquirição da 

testemunha restante, cujo ato encontra-se agendado para 20.02.2019, 

13:30 horas, na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (fl.166).

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527281 Nr: 19211-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Roger dos Santos Oliveira, Cpf: 00563631171, Rg: 

13621580 SJSP MT Filiação: Dirceu Cesar Flores de Oliveira e Clarice dos 

Santos Oliveira, data de nascimento: 16/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), empresário, Endereço: Rua Napoli, 138, Bairro: Jd 

Italia, Cidade: Cuiabá-MT,

Finalidade:Proceder a CITAÇÃO do réu: ROGER DOS SANTOS OLIVEIRA, 

acima qualificado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda por 

escrito e por meio de advogado, a acusação feita pelo Ministério Público, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares exceções, juntar 

documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão (artigos 396 e 396-a do CPP).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Acolho a cota ministerial de fls. 195.

Intime-se via DJE o advogado Rafael de Freitas Arantes, OAB/MT 11.039, 

para informar o endereço no qual o acusado poderá ser encontrado para 

ser citado, consignando o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.

Apresentado o endereço, expeça-se mandado de citação do acusado, 

para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade na 

qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive preliminares e 

arrolar testemunhas.

 Apresentada a defesa e em sendo arguida preliminar, vista ao Ministério 

Público pelo prazo de 05 (cinco) dias e, retornando os autos, conclusos.

Caso não haja a indicação do endereço, certifique nos autos e expeça-se 

edital de citação com prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo do edital, com ou sem resposta a acusação, certifique e 

vistas ao MP.

Retornando, conclusos.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416905 Nr: 22082-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEVINO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:17.692

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa 

VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES OAB/MT 17.692, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 2827-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA, 

NILSO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO OAB/MT 18.188, para que tome ciência da 

sentença de fls.412/417

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 516707 Nr: 9049-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Manoel Azadinho 

Palmezan - OAB:59131, Pedro Henrique Ortega de Calazans - 

OAB:18550

 [...], defiro o pedido de fl. 345, autorizando que, aos sábados, enquanto 

durar a vigência do contrato de trabalho de fl. 346 (6/1/2019), o implicado 

se recolha em seu domicílio a partir das 15h, permanecendo as 

determinações anteriormente efetivadas relativamente às demais medidas 

cautelares aplicadas às fls. 253/254.Oficie-se à Central de Monitoramento 

para as providências necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 334995 Nr: 15819-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - 

OAB:6836/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia 

para CONDENAR o denunciado A B A, devidamente qualificado nos autos, 

nas sanções dos artigos 217-A, “caput”, do Código Penal.Passo, 

dessarte, a dosar a pena.[...] PENA FINAL em 08 (oito) anos de reclusão, a 

qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer 

outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem 

consideradas.Fixo inicialmente o regime semi-aberto para o cumprimento 

da reprimenda[...].Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 363049 Nr: 2335-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 215, apresentada tempestivamente 

pelo acusado (fl. 223), recebo-a como recurso de apelação.

Tendo em vista que as razões recursais já foram apresentadas (fls. 

218/221), intime-se o Ministério Público para a apresentação de 

contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 444488 Nr: 21294-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 Vistos.

Intime-se o procurador do réu para a apresentação das razões recursais, 

no prazo legal, sob pena de aplicação da penalidade prevista no art. 265 

do Código de Processo Penal e comunicação à OAB-MT.

Decorrido o prazo acima e permanecendo a inércia do causídico 

constituído pelo acusado, sem prejuízo da aplicação da multa encimada, 

intime-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar a 

impossibilidade de fazê-lo em 10 (dez) dias, salientando que, no seu 

silêncio, sua defesa será patrocinada pela Defensoria Pública deste 

Estado.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 162776 Nr: 10104-93.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETI, VALTER 

ANTÔNIO SAMPAIO, GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR, RICARDO 

LEMOS FONTES, JOSÉ RENATO NUCCI, VALMIR GONÇALVES DE 

AMORIM, RODNEI VICENTE MACEDO, MARCELO FONTES CORRÊA 

MEYER, OTÁVIO CONSELVAN, SILVIO SCALABRIN, RUI DENARDIM, 

HARRY KLEIN, DAVI MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDRÉ GUSTAVO ISOLA FONSECA - OAB:119.423/SP, 

ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429-MS, ARTHUR BARROS FREITAS OSTI 

- OAB:OAB/MT 18.335, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604/MT, 

CAROLINE BRAUN - OAB:246645/SP, CLARISSA GOMES OLIVEIRA - 

OAB:270.989/SP, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, 

CLAUDINEI FURTADO DO PRADO - OAB:16020/MT, CRISTIANO DE 

BARROS SANTOS SILVA - OAB:242297/SP, DANIEL DIEZ CASTILHO - 

OAB:206648/SP, DAVI TANGERINO - OAB:200.793/SP, Eduardo 

Fernandes Pinheiro - OAB:15431, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON 

- OAB:6363/MT, ELAINE LEITE DE MOURA - OAB:16991-0/MT, ELISE 

OLIVEIRA REZENDE - OAB:285624/SP, EUSTAQUIO INACIO DE 

NORONHA NETO - OAB:12548, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945, FABIO RODRIGO 

PERESI - OAB:203310/SP, FILIPE LOVATO BATICH - OAB:235.390/SP, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, GABRIELA CRESPILHO DA GAMA - 

OAB:356.175/SP, GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA - 

OAB:17020-0/MT, GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI - OAB:315587/SP, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, LEO CATALA JORGE - 

OAB:17525/O, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/O, MARINA 

GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - OAB:302.607/SP, MAURICIO ZANOIDE 

DE MORAES - OAB:107425, OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14.712, PAULO TADEU HAENDCHEN - OAB:2926/MS, PEDRO 

FONSECA SANTOS JUNIOR - OAB:26608/GO, RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, RENATA COSTA BASSETTO - 

OAB:315655/SP, RONAN PANZARINI - OAB:320613/SP, ROSEMERI 

MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT, SELMA GESTAL 

PAES - OAB:16347/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, VALBER DA SILVA 

MELO - OAB:8927, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Trata-se de embargos de declaração interposto por VALTER ANTÔNIO 

SAMPAIO (fls. 1515/1522), com a finalidade de anular a sentença, sob o 

argumento de que sejam analisadas as provas para que, ao final, seja 

absolvido.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência dominante, são admitidos embargos de 

declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado e erro material, nos termos do art. 382 do CPP.

 Verifico que os fundamentos de fato e de direito, lançados nos embargos 

aviados por VALTER ANTÔNIO SAMPAIO, pretende REFORMAR a 

sentença, sob a justificativa a) declarar nulidade absoluta do processo, 

por nulidade de prova (CD de áudio); b) absolver diante da contradição do 

que falou o delator Pérsio Briante e o que determinou o Juízo; c) 

subsidiariamente, reduzir as penas-bases ao mínimo legal.

 Insta salientar que o mérito administrativo não influencia a análise perante 

o juízo criminal, uma vez que as instâncias são autônomas e 

independentes.

 Ainda, registro que o fato da sentença ter deliberado em sentido diverso 

do que o Embargante pretende não enseja o aviamento de Embargos 

Declaratórios, sendo este recurso interposto (Embargos de Declaração) o 

meio inadequado para reforma da sentença.
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 Nesse sentido:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ 

E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o 

adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta 

na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação 

das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de 

inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, 

é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara 

pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente 

se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte 

quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos 

suficientes à solução da matéria. 3. O fato de o decisum concluir em 

sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento 

de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 

21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Logo, não havendo omissões, tampouco contradições a serem sanadas, 

conheço dos embargos de declaração, mas nego o provimento ao recurso 

interposto, pois inexistentes os vícios apontados no artigo 382 do CPP.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 535818 Nr: 27459-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DHIEGO GORGET CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 Diante do exposto, com base nos inúmeros elementos probatórios 

anteriormente elencados, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido postulado pela 

defesa, uma vez que DETERMINO O RELAXAMENTO da prisão em 

flagrante em relação ao crime de ameaça e MANTENHO a prisão 

preventiva no que tange ao crime previsto art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 

Conceda-se vista ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014734-29.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado LEOPOLDO RAFAEL DOURADO ALVES por medidas cautelares 

a serem fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Ante o exposto, nos termos do art. 282, §5º do CPP, DEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO da seguinte medida cautelar: não se ausentar da Comarca 

sem autorização judicial, devendo o próprio acusado comunicar a comarca 

even tua l  ausênc ia .  Man tenho  as  segu in tes  med idas 

cautelares:a)Comparecimento mensal em Juízo para informar endereço e 

justificar suas atividades;b)Não manter contato com os demais indiciados 

e com testemunhas arroladas pelo MPE.c)Não frequentar repartições 

públicas estaduais ou municipais sem autorização judicial mediante 

requerimento prévio e fundamentado.EM CASO DE DESCUMPRIMENTO 

DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, CONCLUSOS PARA 

PROVIDÊNCIAS DO ART. 282, §4º DO CPP, CIENTIFICANDO O RÉU DE QUE 

PODERÁ SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 
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- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014598-32.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva dos 

acusados MARCOS VINICIUS LIMA DA ROCHA e SILVIO JOSE BUENO DE 

ALMEIDA por medidas cautelares a serem fixadas por este juízo, aplico as 

seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiverem 

presos. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1014729-07.2018.8.11.0000, que substituiu a prisão preventiva do 

acusado PAULO CEZAR BATISTA DA SILVA por medidas cautelares a 

serem fixadas por este juízo, aplico as seguintes medidas:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

b) Proibição de manter contato com os demais acusados e com as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c) Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem autorização 

do juízo;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 20h e 06h) e nos 

finais de semana e feriados de forma integral;

e) Afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em 

apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, Examinador, 

Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).

 Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Às providências.

 Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o oficial de justiça 

consignar em certidão a aceitação do cumprimento das condições acima 

relacionadas, advertindo o acusado de que o descumprimento das 

medidas cautelares que lhes foram fixadas importará em imediata 

expedição de mandado de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Diante do exposto, DEFIRO para substituir a prisão preventiva exposta e 

CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA ao investigado RONALDO PEREIRA 

ANTUNES.Fixo ao acusado medidas cautelares, aplico as seguintes 

medidas:a)Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar 

atividades;b)Proibição de manter contato com os demais acusados e com 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta 

pessoa;c)Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem 

autorização do juízo;d)Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 

20h e 06h) e nos finais de semana e feriados de forma 

integral;e)Afastamento de suas funções que guardem relação com os 

fatos em apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, 

Examinador, Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).Expeça-se o 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiverem presos. Às 

providências. Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o 

oficial de justiça consignar em certidão a aceitação do cumprimento das 

condições acima relacionadas, advertindo o acusado de que o 

descumprimento das medidas cautelares que lhes foram fixadas importará 

em imediata expedição de mandado de prisão.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 447723 Nr: 24686-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA, LAZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA, IRÊNIO LIMA FERNANDES, MARCELO DE MELO 

COSTA, EVANDRO JOSE GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, IRÊNIO LIMA FERNANDES - OAB:3507-B, JOSÉ DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O

 AÇÃO PENAL n. 24686-88-2016.811.0042 - Cód: 447723 Réus: João 

Emanoel Moreira Lima, Lazaro Roberto Moreira Lima, Evandro José 

Goulart, Marcelo de Melo Costa, Irênio Lima Fernandes e Mauro Chen Guo 

Quin.Operação: “Castelo de Areia”.(...). Os fundamentos do pedido de 

reconsideração são os mesmos contidos nos embargos declaratórios, os 

quais já foram rejeitados pelo juízo diversas vezes, com exceção do efeito 

infringente que não constou no embargos propostos.Assim, observo que 

esta é mais uma tentativa de dilatar ainda mais o encerramento do feito. 

Repriso, o efeito infringente suscitado no pedido de reconsideração não 

estava sequer previsto nos embargos apresentados anteriormente pela 

Defesa, do que se conclui que se trata de pedido meramente 
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procrastinatório, passível de reconhecimento de litigância de má-fé e 

ensejadora de multa, nos termos do art. 81 do CPC.Frise-se que, caso a 

Defesa considere haver vício no ato impugnado, poderá argui-lo em 

razões de apelação, a fim de que o órgão colegiado analise a questão, 

sobretudo quando o fato já fora analisado pelo juízo a quo.Desta forma, 

em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pela Defesa de João Emanoel Moreira Lima, 

Lazaro Roberto Moreira Lima e Irênio Lima Fernandes, às fls. 

3460/3470-Vol. 18.3. Atenda-se a solicitação contida no ofício de fls. 

3521, informando o Juízo da Vara Trabalhista de Palmas/TO – TRT 9ª 

Região o endereço atualizado do réu Evandro José Goulart, a fim de 

instruir a ação de execução.4. Manifeste-se o Ministério Público acerca do 

petitório de fls. 3485/3488-vol.18, proposto pela Defesa da vítima Nilson 

Muller.5. Com a manifestação do Parquet, voltem-me conclusos para 

novas deliberações.Às providências.Int. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 22 de 

novembro de 2018.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 411320 Nr: 16084-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Telefônico (Lei 9.296/96)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de Fernando Marques 

da Silva, da r. decisão exarada nos autos supra, a qual transcrevo a 

seguir: VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido de vistas formulado pela defesa de FERNANDO 

MARQUES DA SILVA (fls. 468/470), autorizando a retirar em carga rápida 

o presente incidente, podendo ter acesso às mídias que contenham as 

informações do referido cidadão, devendo ser mantido o sigilo em relação 

aos demais investigados.

Intime-se.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão 

de fls. 467/vº.

 Cumpra-se..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 426554 Nr: 1818-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Bancário (art. 1º, § 4º, IX da Lei Complementar 

105/01)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR os advogados MARCOS VIDIGAL 

DE FREITAS CRISSIUMA – OAB/RJ 130.730, PAULO GOMES RANGEL 

NETO – OAB/RJ 181.957, THIAGO LOUZICH DA SILVA – OAB/MT 17.532, 

VINÍCIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA – OAB/MT 12.649, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA – OAB/MT 22.166, da r. decisão proferida em 

03/08/2017, às fls. 1613/1616, bem como compareçam em Juízo, no 

próximo dia 31 de agosto de 2017, às 14:00 horas, para que possam 

acompanhar a inutilização das provas contidas no Incidente ID nº 426554, 

conforme determinado pela Superior Instância. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 411568 Nr: 16379-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EVERALDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Contudo, no presente caso, o Requerente não juntou qualquer 

documento que trouxesse, no mínimo, a presunção de que os tenha 

adquirido. Sequer o contrato de compra e venda foi juntado, tampouco 

cópia dos CRVs preenchidos em seu nome, ainda que tivesse decorrido o 

prazo para proceder a transferência para o seu nome.O fato dos 

referidos veículos ter sido apreendidos em sua posse, não leva à 

conclusão de que seja o real proprietário deles. Nesse sentido é a 

Jurisprudência:“PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE 

COISA APREENDIDA. VENDA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. 

PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A 

restituição de bem apreendido em virtude de prática criminosa depende da 

comprovação de não haver qualquer dúvida quanto ao direito sobre ele 

reivindicado, quando não mais interessar ao processo, e quando tal bem 

não é passível de perdimento em caso de eventual condenação. 2. A 

transferência da propriedade é perfectibilizada com a tradição do bem, 

nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. 3. Não comprovada a 

propriedade do veículo pelo requerente, mostra-se inviável a sua 

d e v o l u ç ã o . ”  ( T R F - 4  -  A C R  5 0 0 7 6 3 0 3 8 2 0 1 3 4 0 4 7 2 0 4  S C 

5007630-38.2013.404.7204 – 8ª Turma – Rel. VICTOR LUIZ DOS SANTOS 

LAUS – Data do Julgamento: 09/07/2014 – Dje: 17/07/2014)Assim, à 

mingua de outros elementos nos autos, não restando comprovada 

satisfatoriamente a propriedade, INDEFIRO o requerimento 

formulado.Intimem-se.Não havendo outras providências a serem adotadas, 

trasladem-se para os autos principais cópias das peças que forem 

pertinentes, arquivando, em seguida, os presentes autos, mediante as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de agosto de 

2016.SELMA ROSANE SANTOS ARRUDAJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335128 Nr: 16122-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA CRESPO MANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16225/MT

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345438 Nr: 5815-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407409 Nr: 12012-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CORREIA DA SILVA, WILLIAN 

VINICIUS LOPES SOARES, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, NADESKA 

CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12368-B/MT

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 461422 Nr: 1254-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO NASCIMENTO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isac Rocha Nunes - 

OAB:8.125

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482421 Nr: 22212-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Homologação em Acordo de Colaboração 

Premiada->Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJN, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682, 

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21518/OAB MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 491687 Nr: 31094-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522602 Nr: 14635-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO AFONSO APARECIDO DA SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18.853/O

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547001 Nr: 38103-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDCFEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono estes autos para intimar o 

advogado que se encontra com os presentes autos a devolvê-lo, em 24 

horas, uma vez que o prazo para o qual foi retirado já se esgotou. (tanto 

para carga rápida como para prazo normal)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537390 Nr: 28982-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMARAL 

COLPAERT MARCOCHI - OAB:OAB/SP 185.027, MARIA FERNANDA 

MARINI SAAD - OAB:OAB/SP 330.805

 VISTOS.

 Certifico que as testemunhas Cleudisson Chaves Santana e Joaquim 

Crisostomo de Paula Pozzeti compareceram nesta data e postularam pela 

redesignação do presente ato, sob o argumento de que irão viajar, 

comprometendo-se a comparecer na próxima audiência marcada por esse 

Juízo.

 Desta feita, DEFIRO o pedido postulado pelas testemunhas e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18.2.2019 às 16h15min.

 Expeça-se o necessário para o ato aprazado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551900 Nr: 42668-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, SJBDA, MVLDR, WDDSS, JFDM, LRDA, 

ADDM, ASDM, ALDCM, RPA, HCRP, AM, RPDA, RDCM, JMR, ADB, JRFDL, 

PCBDS, MZDCF, LAZ, RMG, PFDSJ, FADR, ALDS, JADS, JDSL, FDC, JSC, 

AMO, BOS, BAGDC, MBCP, PRMDC, EADS, VLMDS, VBPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15127, CAIO 

FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20.037A, Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880/MT, ERICO LIMA DE ARRUDA - OAB:23885, FABRÍCIA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:25.229/O /MT, IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241/O, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, 

LEANDRO AMORIM DA COSTA - OAB:23486/MT, Lincoln Walter D. H. 

Bauermeister - OAB:11.754 MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR 

- OAB:12264, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - OAB: Nº 21.278, 

MICHELLE MARTINS BORGES - OAB:15409/E, Osvaldo Roldao Da Silva 

Neto - OAB:24362/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEN - OAB:26319/GO

 Diante do exposto, DEFIRO para substituir a prisão preventiva exposta e 

CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA ao investigado JOANIL FERNANDES 

DE MELO.Fixo ao acusado medidas cautelares, aplico as seguintes 

medidas:a)Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar 

atividades;b)Proibição de manter contato com os demais acusados e com 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, 

eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta 

pessoa;c)Proibição de se ausentar do Estado de Mato Grosso sem 

autorização do juízo;d)Recolhimento domiciliar no período noturno (entre 

20h e 06h) e nos finais de semana e feriados de forma 

integral;e)Afastamento de suas funções que guardem relação com os 

fatos em apuração, seja pública ou privada. (Servidor do DETRAN, 

Examinador, Auto Escola, Terceirizados, Despachantes).Expeça-se o 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiverem presos. Às 

providências. Ao tempo do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o 

oficial de justiça consignar em certidão a aceitação do cumprimento das 

condições acima relacionadas, advertindo o acusado de que o 

descumprimento das medidas cautelares que lhes foram fixadas importará 

em imediata expedição de mandado 10de prisão.Intime-se.Cumpra-se.

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 
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MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1041044-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. P. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. (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 

SENTENÇA Processo: 1041044-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEODETE FATIMA PINHEIRO SOARES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: DEONTINO PINHEIRO DA SILVA 

VISTOS. SENTENÇA. Trata-se de medidas protetivas requeridas por 

DEODETE FATIMA SOARES, em desfavor de DEONTINO PINHEIRO DA 

SILVA, seu irmão, em virtude da suposta prática do delito de injúria, 

ocorrida no dia 26.11.2018, conforme Boletim de Ocorrência n. 

2018.367097. É o relatório. Fundamento e decido. 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. 2018.367097, se 

traduzem, em tese, na ocorrência de desinteligência familiar entre as 

partes, a qual o acusado é irmão da vítima, o que demonstra a inexistência 

de motivação de gênero a justificar a competência desta Vara 

Especializada e, sobretudo, a subsistência das medidas protetivas outrora 

deferidas, sob pena de violação insuperável aos direitos fundamentais 

atinentes à liberdade do requerido. Portanto, evidenciada fica a falta de 

interesse processual, no caso em liça, não se justificando a subsistência 

dos autos. Destarte, ante a falta de interesse processual, com fundamento 

no art. 485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução de mérito. INTIME-SE a vítima. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de 

estilo. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de novembro de 2018. 

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432952 Nr: 8910-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o executado apresentou 

Justificativa - fls. 76/93, alegando que está momentaneamente 

desempregado, fazendo alguns bicos, o que impossibilitou o cumprimento 

integral da prestação alimentícia, bem como que quitou a prestação do mês 

de setembro de 2017 e que ficou responsável pelo pagamento de apenas 

50% das despesas escolares, conforme termo de acordo.

Instada a se manifestar, a parte exequente rebate as alegações do 

executado e requer a realização de penhora "on line" e a expedição de 

ofício para desconto em folha de pagamento da empresa empregadora do 

executado - fls. 98/101.

Com efeito, considerando que no acordo de fls. 28/29 restou consignado 

que o requerido/executado ficaria responsável pelo pagamento da escola 

particular da filha mais velho e, ainda, por 50% das despesas com material 

escolar, uniformes, despesas médicas e hospitalares, resta afastada a 

alegação apresentada pelo executado na justificativa em comento.

Por sua vez, a exequente informa que não houve o pagamento com 

relação ao mês de setembro de 2017, pelo que também resta, a princípio, 

afastada tal justificativa. Consigno, ainda, que a alegação de que o 

executado estaria desempregado não o desonera da obrigação alimentar, 

bem como que eventual revisão da pensão alimentícia deverá ser proposto 

através da ação própria com tal finalidade.

Desta forma, AFASTO os argumentos apresentados na justificativa de fls. 

76/84, e DEFIRO o pedido de realização de penhora "on line" de fls. 

98/101.

Proceda-se a busca no Sistema BACEN-JUD.

OFICIE-SE a nova Empregadora do Executado, qual seja, Construtora São 

Benedito, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1705, 

Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, para que proceda ao desconto da 

pensão alimentícia em folha de pagamento.

INTIMEM-SE as partes, e seus advogados.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 525402 Nr: 17355-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se novo mandado de intimação do requerido, a ser cumprido no 

endereço de fl. 24.

No mais, considerando que a requerente peticionou nos autos por meio de 

advogado particular, intime-se o respectivo causídico para que regularize 

a representação processual dos presentes autos, apresentando 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo e cumprimento supra, certifique-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432952 Nr: 8910-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 Vistos.

Verifico que realizada busca de valores em contas bancárias em nome do 

executado no Sistema BACEN-JUD, a mesma restou infrutífera, conforme 

consta nos extratos anexos.

Desta forma, cumpra-se a decisão retro, aguardando-se a manifestação 
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das partes.

Às providência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 532475 Nr: 24220-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLG, MLDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922A

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, por meio de seu patrono - via DJE, para 

ciência acerca da cotação do plano de saúde da filha menor apresentado 

pela requerida às fls. 131/133.

Esclareço, por oportuno, que nos termos do acordo de fl. 128, a escolha 

do plano de saúde da menor independe de qualquer providência judicial, 

cabendo às partes a sua escolha como melhor convir.

Destarte, ARQUIVE-SE o feito, com a adoção das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 536081 Nr: 27763-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON VICENTE LEON 

JUNIOR - OAB/MT 7.518 - OAB:7.518

 Vistos.

Considerando a manifestação do executado de fls. 41/76, intime-se a 

exequente, por meio de seu patrono - via DJE, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530253 Nr: 22022-16.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA - OAB:23823/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que fora homologado acordo parcial com 

relação ao reconhecimento e dissolução da união estável, guarda, direito 

de convivência e pensão alimentícia, prosseguindo o litígio com relação à 

partilha de bens (veículo Celta).

Desta forma, certifique-se acerca da resposta do Ofício de fl. 50.

Após, dê-se vista à Defensoria Pública Cível para se manifestar.

Com o cumprimento, conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 542558 Nr: 33947-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/0

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada de fls. 37/38.

 Procedam-se as alterações necessárias.

Ainda, DEFIRO o pedido de restituição dos objetos de fls. 35/36 (carteira, 

RG, CPF, CARTÕES e CELULAR LG), mediante certidão nos autos, caso 

tenham sido encaminhados a este Juízo.

No mais, considerando que fora revogada a prisão preventiva do autuado, 

o qual fora colocado em liberdade, por meio do Alvará de Soltura nº 

90/2018, devidamente cumprido em 22/11/2018 nestes autos - fls. 33/34, 

resta entregue a prestação jurisdicional.

Destarte, após o cumprimento supra, ARQUIVE-SE o feito, com a adoção 

das formalidades de praxe.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 445971 Nr: 22865-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT, ESDRA SILVA DOS SANTOS - OAB:15916, ÍTALO 

GARCIA FERREIRA - OAB:22334/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10269

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu ROBSON DOS SANTOS ROCHA, ..., nas sanções do art. 147, caput, 

c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.A pena prevista para o crime de 

ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos termos do 

artigo 147 do Código Penal.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais; os relatos nos autos não se mostram 

suficientes para ....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 

05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, uma vez que não há outras agravantes, 

alguma atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser 

considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação 

e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo 

em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE.INTIME-SE o acusado pessoalmente.Transitada em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 dezembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 550844 Nr: 41706-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572, Francini Correa da Silva - OAB:24370, GABRIELA DE 

SOUZA CORREIA - OAB:10031/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 Cód. 550844

VISTOS.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA a decisão de fls. 40.
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Às providências.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 536147 Nr: 27815-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAC, RPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL DE CUIABA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18.098

 VISTOS.

Às fls. 41/46, o executado opôs “Embargos de Declaração”, 

argumentando, em síntese, a existência de omissão na decisão de fls. 

38/40, por não ter apreciado a impugnação ao cumprimento de sentença, 

tempestivamente protocolada e por ter determinado que fosse certificado 

o decurso de prazo para que o executado apresentasse impugnação.

Acontece que não há se falar em omissão alguma na decisão embargada, 

primeiro porque na data em que foi proferida não havia sido juntada a 

impugnação ao cumprimento de sentença, sendo efetuada a conclusão do 

feito para apreciação do pedido de extinção de fls. 24/30 e depois, por 

não constar na referida decisão, em momento algum, menção de não 

apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de sua 

intempestividade.

Consta na referida decisão, após o indeferimento do pedido de extinção 

do feito, apenas e tão-somente, a determinação para que fosse certificado 

se houve ou não a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Por tal motivo, diante da inexistência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo íntegra a decisão embargada (fls. 38/40).

 INTIME-SE o embargante, via DJE.

 Em razão da apresentação de impugnação à execução (fls. 49/67), 

acompanhada dos documentos de fls. 68/93, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, para querendo, sobre 

ela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento do presente cumprimento de 

sentença.

 Às providências.

Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510195 Nr: 2895-92.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista a concordância das partes com a avaliação do imóvel que 

se pretende partilhar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), revogo 

a determinação de expedição de mandado de avaliação do imóvel (fls. 34 

e 47).

 Às fls. 58/61, a autora apresentou impugnação à contestação, 

mencionando a juntada de documentos aos autos. Acontece que nada foi 

juntado, razão pela qual, visando evitar futura alegação de nulidade, 

concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias, para que junte aos autos os 

documentos que menciona em sua impugnação à contestação.

Havendo a juntada dos referidos documentos, em cumprimento ao 

disposto no art. 437, § 1.º, do CPC, determino a remessa dos autos à 

Defensoria Pública – Núcleo Criminal, para que o réu, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, possa sobre eles manifestar.

Findo o prazo e não sendo juntados os documentos, certifique-se e após, 

colha-se o parecer do Ministério Público.

Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão para o saneamento 

do feito.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 553994 Nr: 44613-69.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ESTEVÃO FERRAZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE DE LACERDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ 

- OAB:8501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.[....].Acontece que, não restou asseverado em sua petição (nem 

no corpo da petição e nem nos pedidos), qual o valor que pretende que 

seja fixado a título de alimentos e nem a forma como pretende que seja 

estabelecida a guarda, e ainda, consta como valor da causa R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), o que por certo não corresponde a 

vantagem econômica que busca nos presentes autos. Não bastasse isso, 

não trouxe aos autos um documento pessoal sequer e nem um documento 

que comprove a paternidade das crianças que pretende exercer a guarda. 

Ao tratar dos requisitos da petição inicial, o art. 319 do CPC, estabelece 

em seu inciso IV e V, que a petição inicial indicará o pedido com as suas 

especificações e o valor da causa, que no caso dos autos deve 

corresponder a 12 (doze) vezes o valor que pretende que seja fixada a 

obrigação alimentícia. Não bastasse isso, dispõe o artigo 320 do CPC: “Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.”Feita tais considerações, determino a intimação do 

autor, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da 

inicial, indicando o pedido no que se refere a obrigação alimentícia e a 

guarda, retificando o valor da causa e trazendo seus documentos 

pessoais e os documentos pessoais de seus filhos, afim de provar a 

paternidade e o direito de guarda e convivência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 319 e 320 c/c 

art. 321, § único, ambos do CPC.Findo o prazo acima deferido, havendo 

manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão.Às providências. Intime-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 13 de 

dezembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 491310 Nr: 30718-75.2017.811.0042

 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: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 VISTOS.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

RAYMUNDO FAUSTINO SOBRINHO às fls. 142/144, alegando a existência 

de omissão, na sentença de fls. 134/137, por não mencionar a obrigação 

da autora de adotar as providências necessárias para a transferência do 

imóvel localizado no Bairro Tancredo Neves para o réu (ora embargante), 

razão pela qual, pleiteia o acolhimento dos embargos para determinar que 

a autora efetue o registro do título definitivo junto ao Registro de Imóveis 

competente e após proceda à transferência da propriedade do imóvel para 

o nome do réu. [....] Por tais motivos, diante da inexistência de qualquer 

das hipóteses previstas no art. 1022, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a sentença embargada (fls. 134/137). 

INTIMEM-SE, o embargante via DJE e a embargada pessoalmente. 
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Remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher 

para ciência. Transitada em julgado, certifique-se e nada mais sendo 

requerido, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Às providências. Intime-se e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504262 Nr: 43311-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fls. 82, remetendo os autos à Defensoria Pública 

– Núcleo de Defesa da Mulher, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue a correção da planilha atualizada da dívida efetuando o desconto 

dos valores pagos e informados às fls. 77 e 84 e restringindo o cálculo ao 

termo final da obrigação (29.08.2018).

 Apresentada planilha atualizada, renove-me à conclusão.

 Às providências.

 Intimem-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 137989 Nr: 5227-47.2009.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB/MT 7.900 - OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em razão de sequer ter sido pleiteado pela ofendida a medida protetiva de 

“proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum” (fls. 12), não constar nestes 

autos determinação alguma da referida proibição e, muito menos, o ofício 

que teria cumprido tal ordem, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 53.

Expeça-se ofício ao 6.º Serviço Notarial e Registral, autorizando que, caso 

haja ordem anterior deste juízo, proferida nestes autos (n.º 447/2009 – 

Código: 137989) determinando a proibição de celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de bens em comum, entre a Srª 

Tatiane de Oliveira Arizana e Sr. Eliseu da Silva Batista, que efetue a sua 

devida baixa.

 Faça acompanhar o ofício cópia da presente decisão.

 Cumprida tal determinação, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências. Intimem-se e CUMPRA-SE.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 549995 Nr: 40880-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILVANILSON DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - 

OAB:10139/MT

 (...) Destarte, tendo a vítima, principal destinatária das providências 

protetivas trazidas com o advento da Lei nº 11.340/2006, manifestado o 

desejo na soltura do indiciado, não há mais que se falar na existência dos 

requisitos e pressupostos motivadores do decreto de prisão 

preventiva.Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 24/25, DETERMINANDO a 

IMEDIATA SOLTURA de JOSÉ GILVANILSON DA SILVA GOMES, brasileiro, 

data de nascimento: 10/08/1979, natural de Tarauaca/AC, filho de 

Francisco Gomes da Cunha e Francisca Antonia da Silva Machado, se por 

outro motivo não estiver preso.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA, colocando o Indiciado em liberdade, se por outro motivo não 

estiver preso. 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.Com o cumprimento, conclusos.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 

18 de dezembro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502680 Nr: 41699-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

SILVA - OAB:5901-B

 Cód. 502680

VISTOS.

Determino a citação/intimação por edital do requerido NIUTON DA SILVA 

CAMPOS, 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, 13 de dezembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401376 Nr: 5661-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIEL DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTA FERREIRA DA COSTA, Cpf: 

01644715104, Rg: 0164475104, Filiação: Edileuza Ferreira de Melo e 

Francisco Ferreira da Costa, data de nascimento: 15/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Lago da Pedra-MA, convivente, dona de casa. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, julgo improcedente a denúncia para absolver Uriel 

da Silva Marques, conforme prevê o artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Certificado o trânsito em julgado e efetivadas as 

comunicações providencie o arquivamento dos autos.Nada mais havendo 

a consignar foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos 

presentes. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito Promotora 

de Justiça:Defensora Pública:

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471086 Nr: 10985-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

27455688172, Rg: 312030, Filiação: Helena Ferreira Souza e Hilton do 

Nascimento Pereira, data de nascimento: 07/07/1974, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, vendedor de veiculos. 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, aplico o instituto da “emendatio libelli” (art. 

383, CPP) e DESCLASSIFICO o crime de roubo para o delito de lesão 

corporal (art. 129, §9º, do CP), e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu NILSON PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, 

solteiro, nascido em 07/07/1974, natural de Poxoréu/MT, filho de Hilton do 

Nascimento Pereira e Helena Ferreira Souza, residente e domiciliado na 

rua do hospital Femina, bairro Lixeira, nesta cidade, nas sanções do art. 

129, §9º (lesão corporal), do Código Penal.A pena prevista para o crime 

de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 

(três) meses a 03 (três) anos, de detenção.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é 

primário e de bons antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao 

próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com 

precisão acerca de sua personalidade ou de sua conduta social; os 

motivos e circunstâncias do crime não ficaram claramente evidenciados 

durante a instrução criminal, o que deve ser interpretado em benefício do 

acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em 

razão das lesões corporais da vítima serem de natureza leve; já o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas 

a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode 

agravar a pena a ser aplicada ao acusado.Considerando tais 

circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) 

meses de detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO para o crime de lesão corporal, uma vez que não 

há outras agravantes ou atenuantes, nem causa de diminuição ou 

aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e 

suficiente a reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de 

pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do 

Código Penal, bem como o art. 387, §2º, do Código de Processo 

Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez 

que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo 

em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o réu 

do pagamento das custas processuais, por ser pobre, na forma da Lei.No 

que tange ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes 

do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, 

eis que o reconhecimento de tal benesse nesta fase processual, não 

implicaria na mudança do regime cumprimento de pena. Nesse sentido o 

seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... REDUÇÃO POR FORÇA DE 

CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO 

DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA –MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO...A detração prevista no 

art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração 

do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução. Se a 

apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal em razão de 

flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do 

magistrado que negou à ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 

47753/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).Transitada em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 23 de janeiro 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519833 Nr: 11944-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARTA CLEIA ROCHA DA CONCEIÇÃO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE CARVALHO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANO DE CARVALHO VITOR, Cpf: 

78160090110, Rg: 10135138, Filiação: Rosa Mary Teixeira de Carvalho 

Vitor e Afonso Vitor, data de nascimento: 17/04/1978, brasileiro(a), natural 

de Petrópolis-RJ, convivente, Telefone 3025-2716. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512944 Nr: 5602-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIENE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOS, Rg: 

24849820, Filiação: Luciene Martins de Lima e Alecandre de Silva Ramos, 

data de nascimento: 08/12/1999, brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, 
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solteiro(a), estudante. 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: ii) julgo extinto sem julgamento do mérito, o que faço na forma 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.II. Após, o trânsito em 

julgado, proceda ao arquivamento deste feito com as baixas 

necessárias.III. P. R. I. Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, YURI SANTOS 

OLIVEIRA NEVES, digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508939 Nr: 1727-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LÍDIA GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CESAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LÍDIA GOMES DE ALMEIDA, Cpf: 

02373977141, Rg: 19535058, Filiação: Sirlene Gomes da Silva e Cacildo 

Agrícola de Almeida, data de nascimento: 28/11/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, do lar, Telefone 9 9216-8972 e atualmente em 

local incerto e não sabido SILVIO CESAR MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

92623670153, Rg: 11948825, Filiação: Maurina Moreira da Silva e Silvio 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 31/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, jardineiro, Telefone 3025- 6521. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 30 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513983 Nr: 6530-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO ALVES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIRGILIO ALVES RIBEIRO DA SILVA, 

Filiação: Luzia Candelária Alves Ribeiro e Severino Maciel de Campos, data 

de nascimento: 25/06/1960, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. 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: ii) julgo extinto sem julgamento do mérito, o que faço na forma 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.II. Após, o trânsito em 

julgado, proceda ao arquivamento deste feito com as baixas 

necessárias.III. P. R. I. Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.Gerardo Humberto 

Alves Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455734 Nr: 33030-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA BEZERRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AMARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL AMARIO DA SILVA, Rg: 837637, 

Filiação: Elena Alves da Silva e Manoel Amaro da Silva, data de 

nascimento: 09/05/1971, brasileiro(a), natural de Paranacity-PR, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Id. 455734 – MEDIDAS PROTETIVAS.VISTOS.Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por CLAUDINEIA 

BEZERRA RIBEIRO, em face de DANIEL AMARIO DA SILVA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Compulsando os 

autos, verifico que à fl. 12 já foram deferidas algumas medidas de 

proteção à vítima, pelo juiz plantonista, que determinou: - Afastamento do 

agressor do lar;- Proibição do agressor de se aproximar da vítima, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros;- Proibição 

do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e- Proibição do agressor 

de frequentar a residência e local de trabalho da vítima e de seus 

familiares.Quanto às demais medidas requeridas, não analisadas no 

plantão forense, e restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando:Proibição temporária ao agressor para celebração 

de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum 

do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), 

devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá 

acerca da presente restrição. Em havendo bens em outras localidades, 

deverá a vítima informar nos autos para que os Cartórios respectivos 

possam ser oficiados.Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil e arts. 888, VI, e 889, 

parágrafo único, do Código de Processo 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.Recondução 

da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006).INDEFIRO o 

pedido de afastamento da ofendida do lar, uma vez que incompatível com 

a medida acima deferida de recondução da ofendida e seus dependentes 

ao respectivo domicílio.INDEFIRO o pedido de “prestação de alimentos 

provisionais”, tendo em vista que as partes não possuem filhos menores 

em comum, nem se verifica no caso concreto a necessidade 

incontroversa da requerente, a qual poderá ser demonstrada através de 

instrução probatória em autos próprios, a fim de se verificar o binômio 

necessidade/possibilidade.INDEFIRO o pedido de “restrição ou suspensão 

do direito de visitas”, tendo em vista que as partes não possuem filhos 

menores em comum.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 restituição de 
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bens, uma vez que em momento nenhum nestes autos foi alegado pela 

vítima qualquer subtração de bens pelo agressor.INDEFIRO o pedido de 

“prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos 

materiais suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início 

de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o 

pagamento de uma eventual e posterior indenização, como consequência 

do ato ilícito perpetrado.No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao Oficial de 

Justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do parágrafo único, do art. 14, da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/2006).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.Deixo de designar audiência de 

conciliação, eis que aparentemente inexistem questões cíveis a serem 

resolvidas.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.INTIMEM-SE as 

partes.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública 

Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de novembro de 

2016.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501844 Nr: 40884-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SANTANA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVAIR SANTANA DE LARA, Rg: 

1362205-6, Filiação: Antonio Benedito de Lara e Ana Ferreira de Lara, 

data de nascimento: 05/12/1975, brasileiro(a), natural de Stº Antonio do 

Leverger-MT, solteiro(a), pedreiro. 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: Medida Protetiva n.º 40884-69.2017.811.0042. (Cód. 501844) 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

ANA FERREIRA DE LARA 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 pela 

prática de crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA E INJÚRIA REAL), 

por parte do requerido, DEVAIR SANTANA DE LARA 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 os pedidos da ofendida, determinando 

SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE 

FOGO, USO SOMENTE EM HORÁRIO DE TRABALHO. AFASTAMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da 

Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). 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, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

Com relação ao pedido de ENCAMINHAMENTO DA OFENDIDA E SEUS 

DEPENDENTES A PROGRAMA OFICIAL OU COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO 

OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), necessário se faz 

aguardar a realização do estudo psicossocial a fim de que seja 

identificado qual programa em especial se adequa à situação fática 

apresentada nos autos. Após a juntada do referido estudo e diante das 

constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a 

programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento 

terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. 

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, APÓS O AFASTAMENTO DO AGRESSOR 

(art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de afastamento da 

ofendida do lar, uma vez que incompatível com a medida acima deferida de 

recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo 

domicílio.INDEFIRO o pedido de “SEPARAÇÃO DE CORPOS” e “RESTRIÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AOS DEPENDENTES MENORES”, 

eis que o contexto fático apresentado informa que as partes são mãe e 

filho, não havendo que se falar em cessação dos deveres recíprocos 

decorrentes desta relação. 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 suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início 

de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o 

pagamento de uma eventual e posterior indenização, como consequência 

do ato ilícito perpetrado. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.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. 172, do 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 
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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. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias.Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.DESIGNO o dia 00/00/2017 às 00h00min para a realização de 

Audiência de Conciliação. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE 

SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

PLANTÃO.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 14 Novembro de 2017. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: ANA FERREIRA DE LARA, Endereço: Rua Sete, nº 79, Quadra 

19, Lote 03, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, Telefone: prej.Requerido: 

DEVAIR SANTANA DE LARA, PREJ, Cuiabá/MT, Telefone: prej.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518348 Nr: 10533-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLA GABRIELLY GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAM RICARDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UILIAM RICARDO DE ANDRADE, Cpf: 

02606279174, Rg: 02606279174, Filiação: Maria Rosa de Andrade, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone 65992845734. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517035 Nr: 9376-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THUANY ATAIDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS FERNANDO MARQUES DA SILVA, 

Cpf: 97202525100, Rg: 13074148, Filiação: Isabel Maria da Costa Marques 

e Jose Jordao da Silva, data de nascimento: 10/02/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 65-99201-4016. 

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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 22 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516551 Nr: 8915-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OSEIAS DA SILVA LEOBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO OSEIAS DA SILVA LEOBAS, 

Filiação: Auxiliadora e Luiz Edmundo da Silva Leobas, brasileiro(a), 

convivente, mecanico e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCIELLE ALVES DA SILVA, Filiação: Solange Alves e Jeronimo 

Rodrigues da Silva, brasileiro(a), convivente, Telefone 65 99331 2808. 

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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 496964 Nr: 36126-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GEOVANA BENEDITA DO NASCIMENTO, MARINEIDE 

BENEDITA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÍRIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALÍRIO JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

38416310106, Rg: 248.100, Filiação: Antônio José da Silva e Jovita Alves 

da Silva, data de nascimento: 07/05/1959, brasileiro(a), natural de Barão 

de Melgaço-MT, solteiro(a), moto taxista, Telefone 99945-8119. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se as vítimas, ora autoras, 

antes desse prazo, manifestarem expressamente que não mais 

necessitam das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo;ii) condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

artigo 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 05 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487666 Nr: 27241-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREA CAVALCANTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BETO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREA CAVALCANTE SOARES, Cpf: 

00745659152, Rg: 1558523-9, Filiação: Sonia Vieira Cavalcante Soares e 

Paulo Inacio Soares, data de nascimento: 03/06/1978, brasileiro(a), natural 

de Brasilia-DF, convivente, beneficiária do inss/vigilante, Telefone 

99219-7580. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado por Andrea Cavalcante Soares 

encaminhado pela Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a 

concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da 

Penha.III.Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de urgência 

de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário 

que a parte autora 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).IV.Estatui o art. 226 e seu § 8º da Magna Carta de 1.988 que a 

família tem especial proteção do Estado e que este assegurará assistência 

à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações.V.Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06 assegura às 

mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público 

desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).VI.Compulsando os autos 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados aos 

autos que, a prima facie, nessa fase de exame não exauriente da 

quaestio, se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tendo em linha de estima que o fato se amolda ao preceptivo do 

art. 5º da Lei n. 11.340/06 , havendo, portanto, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, estando, portanto, presente o 

primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris.VII.Note-se que em 

sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial 

relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a 

aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e 

c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06.VIII.Nesse sentido é a 

jurisprudência:MANDADO DE SEGURANÇA – Violência Doméstica – 

Indeferimento da concessão de medidas protetivas de urgência, com base 

na Lei 11.340/06 – POSSIBILIDADE – Tratando-se de violência doméstica, 

as declarações da ofendida assumem especial relevância, a justificar a 

aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência previstas no 

artigo 22, incisos III, alíneas a, b e c, e V, da Lei nº 11.340/06. Segurança 

c o n c e d i d a . ( T J - S P  -  M S :  2 2 0 5 4 5 6 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2205456-88.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 

19/12/2015)Grifei.IX.Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico 

que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência 

demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o 

deferimento do pedido em comento com vistas a colocá-la a salvo de 

eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a 

urgência na concessão das medidas colimadas.X.Nesse sentido é a 

jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI No 11.340/06 - MEDIDAS PROTETIVAS - 

MANUTENÇÃO. - Comprovada a situação de risco e ameaça contra a 

mulher, em ambiente doméstico, cabível é a concessão de medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06.(TJ-MG - 

AI: 10024121162317001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 

12/02/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/02/2014)Grifei.XI.Com efeito, estando presentes os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 

11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da 

vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, impõe-se o deferimento 

do pedido em apreço.XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, aplico as seguintes medidas protetivas:Medidas 

protetivas destinadas ao AGRESSORAfasto o agressor do lar ou local de 

convivência.Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.Proíbo o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação.Proíbo o agressor de 

frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de 

parentes e amigos, etc., da ofendida, com vistas a preservar sua 

integridade física e psicológica.Fixo alimentos provisionais em importe 

equivalente a meio salário mínimo (50%), que para o momento me parece o 

montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06). Mantenho/concedo a guarda provisória dos filhos da vítima 

com a mesma, desde que não haja decisão pretérita concedendo a guarda 

da prole ao genitor e desde que a prole esteja de fato sob sua guarda. 

Caso a prole não esteja sob os cuidados da vítima, o Sr. Meirinho deverá 

informar em sua certidão.Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em 

caso de descumprimento da presente decisão.Medidas protetivas 

destinadas à OFENDIDA:Determino a separação de corpos entre o 

casal.XIII.Havendo pedido de afastamento do agressor do lar, intime-se a 

vítima para que, em cinco dias, compareça na Secretaria dessa Vara e 

comprove que o imóvel lhe pertence com exclusividade ou que tem direito 

a meação do mesmo. Não havendo comprovação no prazo fixado, abra-se 

vista ao MP e à Defensoria para manifestação. Após, conclusos para 

deliberação sobre a manutenção da medida de afastamento do agressor 

do lar conjugal.XIV.Tendo em vista que foi aplicada medida de multa diária 

em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei n. 

1 1 . 3 4 0 / 0 6  ,  c o m u n i q u e - s e  a o  M P  s o b r e  e s s a 

providência.XV.Considerando que a vítima não requereu a suspensão do 

direito de visitas aos dependentes menores, e que é dever do Estado 
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assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre 

outros direitos à convivência familiar, regulamento ao requerido o direito de 

visitação aos filhos nos seguintes termos:?o requerido poderá pegar o 

menor em finais de semana alternados, no sábado as 09h00, devendo 

devolver o menor no domingo até 19h00, com tolerância de 15 minutos;?no 

dia dos pais o menor deverá passar o dia com o pai;?no dia das mães o 

menor deverá passar o dia com a mãe;?nas festividades de final de ano o 

menor ficará com os pais de forma alternada (o natal com um e o fim de 

ano com outro);?as férias escolares do menor deverão ser divididas entre 

as partes, em 50% para cada uma das partes;?nas datas de aniversários 

dos avós paternos o menor deverá passar com o requerido;?nas datas de 

aniversários dos avós maternos o menor deverá passar com a 

requerente.XVI.Intime-se a requerente para que informe um responsável 

para acompanhar o menor no momento da entrega e 

devolução.XVII.Intime-se o agressor para que: a) tome ciência desta 

decisão e a cumpra integralmente; b) tome ciência da regulamentação do 

direito de visita, bem como de que o referido direito iniciar-se-á após a 

vítima informar o nome do responsável por acompanhar os menores no 

momento da entrega e devolução dos mesmos e c) tome ciência de que se 

trata de Ação Cautelar Satisfativa e que lhes serão asseguradas todas as 

garantias constitucionais, sobretudo as do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa.XVIII.Proceda-se a devida inclusão de 

dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 

11.340/06.XIX.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 

11.340/06 .XX.Considerando que a medida de proteção em apreço envolve 

questões de direito de família é imperioso que seja designada audiência de 

conciliação, ex vi do art. 139, V, do CPC. Posto isto, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/08/2017, às 16h50min.XXI.Para a defesa dos 

interesses da vítima nomeio a Defensoria Pública Cível desta Comarca. 

Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública Cível para que tome ciência 

desta nomeação e participe da audiência de conciliação retro designada, 

conforme estabelece o art. 27 da Lei Maria da Penha.XXII.Intimem-se, 

ainda, a requerente e o requerido para comparecerem a audiência de 

conciliação.XXIII.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo produzir, 

conforme dispõe o disposto no art. 306, do CPC , aplicado ao presente 

caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento cautelar. Conste 

no mandado advertência de que o agressor deverá constituir advogado ou 

caso não possua condições financeiras, procurar a Defensoria Pública 

para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. XXIV.Fica 

autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos benefícios do 

parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 1º do art. 212 do CPC 

(art. 13 da Lei n. 11.340/06).XXV.Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista.XXVI.O Oficial de Justiça, no cumprimento desta 

medida, caso esteja previsto o afastamento do agressor, deverá não 

apenas intimá-lo, mas também proceder à sua retirada do lar, com apenas 

seus pertences pessoais, até que eventual partilha de bens seja concluída 

judicialmente.XXVII.Intimem-se.XXVIII.Cumpra-se com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519343 Nr: 11548-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANA CANTANHEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBENILSON DOURADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA CANTANHEDE, Filiação: Maria 

Jose Araujo Catanhede, data de nascimento: 24/02/1993, brasileiro(a), 

convivente, operadora de caixa, Telefone 65-981036118 e atualmente em 

local incerto e não sabido UBENILSON DOURADO SILVA, Cpf: 

60861679318, Rg: 0363673020085, Filiação: Zoete Dourado Silva e João 

Durans Silva, data de nascimento: 05/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Pinheiro-MA, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, homologo a desistência da vítima e revogo as 

medidas protetivas, consequentemente, julgo extinto sem julgamento do 

mérito, o que faço na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.Após, o trânsito em julgado, proceda ao arquivamento deste 

feito com as baixas necessárias.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 26 de julho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441216 Nr: 17832-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ERICA CELESTINA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PIRES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PIRES DE FREITAS, Cpf: 

55540686349, Rg: 27984346, Filiação: Iolanda Pires Freitas e Paulo 

Roberto Freitas Ferreira, data de nascimento: 10/09/1973, brasileiro(a), 

natural de Itapipoca-CE, casado(a), motorista de caminhão, Telefone 

65-99246-4919. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 02 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484936 Nr: 24623-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAIHARA FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS PERAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Criminal 

- OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCUS VINICIUS PERAZZA, Cpf: 

01237052157, Rg: 16494326, Filiação: Ester Maranha Cupini Perazza e 

Marcos Ivan Perazza, data de nascimento: 06/03/1985, brasileiro(a), 
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natural de Diamantino-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9949-8019. 

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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 23 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, YURI SANTOS 

OLIVEIRA NEVES, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504469 Nr: 43493-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHALIA ANNIKA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO NEVES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENALDO NEVES DE SANTANA, Cpf: 

02364774128, Rg: 19519400, Filiação: Maria Conceição Neves de Santana 

e Sepriano Neves de Santana, data de nascimento: 30/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), recepcionista, Telefone 65 

9 9903-2680. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar de medidas 

protetivas, mantenho as medidas deferidas às fls. 17/20.II.Note-se que as 

medidas protetivas têm caráter excepcional e, portanto, não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, de modo que as medidas protetivas concedidas in initio littis devem 

vigorar enquanto persistir o caráter emergencial.III.Compulsando os autos 

verifico que, da data da concessão da medida protetiva até a presente 

data, transcorreu grande lapso temporal, fato que impõe seja aferido se 

ainda persistem os motivos de caráter urgente que deram ensejo às 

medidas protetivas concedidas in initio litis.IV.Nesse sentido é a 

jurisprudência:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - 

POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A medida protetiva 

prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, devendo ser 

aplicada apenas em situações de urgência que as fundamente e dentro 

dos prazos razoáveis de duração do processo, tendo-se sempre como 

escopo os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cr 1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, 

publicação da súmula em 11/09/2015)Grifei.TJ-MG - Agravo de 

Instrumento-Cr AI 10433130453759001 MG (TJ-MG)Data de publicação: 

12/09/2014Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

- IMPOSIÇÃODE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO 

DELIMITADO - INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As 

medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas.Grifei.V.Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a 

requerente para que, no prazo de 05 dias: informe se ainda necessita das 

medidas protetivas e, caso afirme necessitar, para que esclareça e 

comprove nos autos os motivos que justificam a continuidade das medidas 

decretadas em seu favor por mais tempo. Conste no mandado de 

intimação a advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo, 

após o prazo determinado, ficam, automaticamente, revogadas as medidas 

protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, in initio 

litis.VI.Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do 

CPC.VII.Sendo negativa a intimação da vítima por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do 

CPC.VIII.Intimem-se.IX.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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511736 Nr: 4379-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KEILA TIEKO DARIAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL DE CAMPOS SILVA, Cpf: 

73007072115, Rg: 129.84.515, Filiação: Pedro José da Silva e Marlene de 

Campos, data de nascimento: 07/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Cu iabá -MT,  so l t e i r o (a ) ,  t ecnó logo  a m b i e n t a l ,  T e l e f o n e 

9932-4662/9311-0788. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 02 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518666 Nr: 10892-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSOS, PVDOS, ELDOS, VVDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, Ivanete Fatima do Amaral - OAB:10.151, JOELMA DOS 

REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, Thompson José de Oliveira - 

OAB:11752
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

VANESSA PINHO SILVA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359841 Nr: 22470-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE PEREIRA DE 

OLIVEIRA NETTO (ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19126/E, EDGAR 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:17664, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA SILVÉRIO, Cpf: 

32236353863, Rg: 24519464, Filiação: Luiz Carlos Silvério e Margareth 

Aparecida Silvério, data de nascimento: 23/07/1979, brasileiro(a), natural 

de Campinas-SP, convivente, vendedora, Telefone 9277 4099. 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: Vistos etc.I.O Ministério Público, por intermédio de seu 

representante, ofertou com base no inquérito policial aportado aos autos 

denúncia em desfavor indiciado Rosenildo Inacio da Silva, pelo crime de 

ameaça praticado contra a vítima Ana Paula Silvério. Recebida a denúncia 

e citado o réu o feito teve regular tramitação, tendo sido sentenciado às 

fls. 127/149. O réu foi condenado pelo crime em comento a cumprir pena 

de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. A referida sentença 

transitou em julgado para acusação (MP), conforme corrobora certidão de 

fl. 166. À fl. 156 houve interposição de recurso de apelação pelo réu. Às 

fls. 164/165 houve apresentação de contrarrazões de recurso de 

apelação pelo MP, requerendo a decretação da prescrição retroativa. À fl. 

161 houve certidão informando quanto à tempestividade do recurso em 

questão. Após, volveram-me conclusos os autos para análise de eventual 

prescrição retroativa ou superveniente.FundamentosII.Versam os autos 

acerca de ação penal pública em que figura como indiciado Rosenildo 

Inacio da Silva.III.Conforme consta no relatório alhures produzido, já houve 

o trânsito em julgado da sentença para a acusação (MP), o que impede 

que haja majoração da pena imposta na sentença, permitindo, assim, que 

se opere in casu eventual prescrição retroativa, com base na pena in 

concreto, conforme previsto no preceptivo do § 1ºdo art. 110 do CP.IV.De 

conformidade com o disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal a 

prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a 

acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados 

no art. 109 do CP, não podendo ter por termo inicial data anterior à da 

denúncia ou queixa. V.No vertente caso, conforme se infere da certidão 

de fls. 166 dos autos a sentença condenatória em comento já transitou em 

julgado para a acusação (MP), de modo que, havendo transitado em 

julgado a sentença para acusação é possível a ocorrência da chamada 

prescrição retroativa, desde que, com base na pena em concreto, tenha 

transcorrido o lapso prescricional, o qual deve ser contado da publicação 

da sentença (CP, art. 117, IV) até a data do recebimento da denúncia, 

retroativamente.VI.Com efeito, sendo a pena in concreto de três meses de 

detenção e tendo transcorrido mais de 03 anos, contados da data da 

publicação da sentença (26/01/2018) retroativamente até a data de 

recebimento da denúncia (19/12/2013 – fls. 34/35), logo, com base no art. 

109, VI combinado com o art. 110, § 1º, ambos do CP, operou-se a 

prescrição retroativa, impondo-se seja extinta a punibilidade do 

agente.DispositivoVII. Posto isto, em consonância com os fundamentos 

retro expendidos, declaro extinta a punibilidade do agente Rosenildo Inacio 

da Silva, qualificado nos autos, ex vi do art. 109, VI combinado com o art. 

110 § 1º, ambos do CP. VIII.Deixo de apreciar o recurso de fls.157/160, 

ante a perda de seu objeto.IX.Transita em julgado a presente decisão, 

certifique-se e, após, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito.X.Sem custas.XI.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 11733-29.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 XIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por corolário:vFixo 

os alimentos definitivos no importe equivalente a 15 % (quinze por cento) 

do salário mínimo, mais o pagamento da metade das despesas 

extraordinárias (material escolar, remédios, uniformes, e etc.) em favor do 

menor R. P. F. F., devendo os mesmos ser pagos, todo dia 10 de cada 

mês, pela autora/reconvinda Waldiceia Martins da Costa ao genitor, ora 

autor ,  representante  lega l  do  menor .X IV.Expeça-se  o 

necessário.XV.Condeno a autora/reconvinda ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios.XVI.Quanto aos honorários 

advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados no § 2º do art. 

85 do CPC; não tendo havido condenação ao pagamento de importância 

em dinheiro e não sendo possível, nesse momento, aferir o proveito 

econômico obtido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa.XVII.A exigibilidade das custas processuais e 

honorários advocatícios ficará suspensa e somente poderá ser executada 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações decorrentes da 

sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.XVIII.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e volvam-me conclusos para 

análise.XIX.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 552409 Nr: 43126-64.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deise Cristina Sanabria 

Carvalho Alves - OAB:19.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ? Código n. 552409

? Decisão

Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que a prefacial apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, impondo-se, 

portanto, seja emendada.

II. De proêmio, observo que há erro quanto à polaridade ativa e passiva. A 

ação, no vertente caso, deve ser proposta pelo genitor em face dos filhos 

menores, representados pela genitora e contra esta, já que alega existir 

alienação parental.

III. Observo, ainda, que o autor formulou diversos pedidos com ritos 

diferentes, porém, não adotou para todos os pedidos o rito comum, já que 

pediu a citação do réu para comparecer a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (pedido c de fl. 13).

IV. Note-se que a cumulação de pedidos de ritos diferentes é admitida 

apenas e tão somente quando o autor empregar o rito comum para todos 

os pedidos, conforme estatui o § 2º do art. 327 do CPC, sendo, portanto, 

necessária a emenda para adequação do rito.

V. Verifico, também, que o autor alegou a existência de alienação parental 
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e, inclusive, pediu tramitação prioritária com base na lei de alienação 

parental, porém, não formulou qualquer pedido referido no art. 6º da Lei n. 

12.318/10, impondo-se, neste particular, também, a emenda da prefacial.

VI. Por derradeiro, observo que o autor requer a minoração de alimentos e 

dá nome a ação de “AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ...”, contudo, do 

que se pode observar da inicial e dos documentos que a instruem, não 

foram, anteriormente, fixados, judicialmente, alimentos, não havendo, 

portanto, que se falar em revisão dos alimentos, mas em oferta de 

alimentos, cabendo, também, quanto a este particular, a correção da peça 

exordial.

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o teor contido no art. 321 do CPC, determino que o autor, no prazo de 

quinze dias, emende a proemial, sob pena de indeferimento de plano.

VIII. Intime-se.

IX. Cumpra-se com urgência.

X. Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Jeverson Luiz Quinteiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 482108 Nr: 21898-67.2017.811.0042

 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: RLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adesbar Rosa de Araujo - 

OAB:21635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI - OAB:10.042

 XV.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, indefiro os pedidos 

formulados pelas requeridas às fls. 161/162 em comento.XVI.Por 

derradeiro, verifico que inexistem outras questões processuais pendentes 

de decisão ou qualquer nulidade capaz de macular o presente feito, pelo 

que declaro saneado o processo (CPC, art. 357, I).XVII.Em obediência ao 

que estatui o art. 357, II, do CPC passo a delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, na forma dos quesitos que 

subseguem:§Houve alteração na situação financeira do autor, e/ou na das 

requeridas?§Qual o valor se adequa ao binômio necessidade possibilidade 

em relação às partes, observada as eventuais alterações?XVIII.Defiro o 

pedido de depoimento pessoal pugnado pelas requeridas (fl. 162) - (CPC, 

art. 357, II).XIX.Quanto à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, III), 

compulsando os autos verifico que as requeridas não suscitaram, em sua 

contestação, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, incumbindo, portanto, ao autor o ônus da prova dos fatos 

constitutivos do seu alegado direito, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 373, I, do CPC.XX.Para a decisão do mérito da celeuma deverão ser 

enfrentadas as seguintes questões de direito (CPC, art. 357, IV): revisional 

de alimentos.XXI.Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 

24/04/2019, às 14h30min.XXII.Intime-se pessoalmente a parte autora que 

deverá prestar depoimento pessoal em audiência, devendo constar do 

mandado as advertências constantes nos § 1º e 2º do artigo 385 do 

CPC.XXIII.Expeça-se o necessário.XXIV.Intimem-se.XXV.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446143 Nr: 23040-43.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13.945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Azem Camargo - 

OAB:19238/B

 XI. Por derradeiro, a declaração do embargante de que o veículo em 

comento não pertence ao casal há anos, tal matéria deverá ser enfrentada 

em eventual liquidação ou cumprimento de sentença, haja vista que a 

partilha determinada na sentença proferida nos autos às fls. 160/175 e 

verso é, essencialmente, declaratória. XII. Com efeito, pelos fundamentos 

acima expendidos, não verifico qualquer omissão ou contrariedade na 

sentença proferida aos autos às fls. 160/175 e verso, impondo-se, 

portanto, o improvimento dos embargos em comento. XIII. Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, nego provimento aos 

embargos de declaração em comento. XIV. Cumpra-se integralmente a 

sentença de fls. 160/175 e verso. XV. Intimem-se. XVI. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 444746 Nr: 21570-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ/UFMT - OAB:NPJ, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perla cristina Luz de Oliveira 

Hirae - OAB:12468

 Vistos etc.

I. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 24/04/2019, às 

13h30min. Intime-se o réu, via DJE, para que em 15 dias deposite o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

II. Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458795 Nr: 36206-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:MT/3575-B

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo improcedente o pedido e, por corolário, extingo o presente feito com 

resolução do seu mérito, pelo que torno sem efeito as medidas protetivas 

concedidas initio litis.XIII.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, arquive-se o feito.XIV.Deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não restou formada 

a relação processual no feito.XV.Considerando que a autora é beneficiaria 

da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais ficará suspensa 

e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XVI.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359502 Nr: 22051-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDES ALVES DOS SANTOS, Rg: 

413.631-7, Filiação: Evandra Aparecida Alves, data de nascimento: 

02/07/1978, brasileiro(a), natural de Maurilandia-GO, solteiro(a), 

doméstica, Telefone 65 9221-7062. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Abel dos Santos, brasileiro, mototaxista, convivente, natural de 

Tupaciguara-MG, RG n° 4398174 SSP/MT, CPF: 001.420.411-82 nascido 

em 27/02/1979, filho de Sebastião Laurindo dos Santos e Agostinha 

Verissima de Jesus, residente na Rua 05, Quadra 08, Casa 337, Bairro 

Osmar Cabral, nesta Capital, das acusações lançadas contra o mesmo na 

denúncia ofertada pelo MP.X.Intime-se a vítima, conforme determina o 

artigo 21 da lei 11.340/2006.XI.Procedam-se as anotações e 

comunicações constantes no art. 974da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça.XII.Transitado em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.XIII.Sem 

custas.XIV.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514951 Nr: 7425-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS SOUZA ALBUEZ, Cpf: 

77848683168, Rg: 1053596-9, Filiação: Lidio Albuez e Sebastiana de 

Souza Albuez, data de nascimento: 28/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar técnico em refrigeração, Telefone 

65992133954. 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: i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a 

decisão liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 

06 meses, contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 05 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, YURI SANTOS 

OLIVEIRA NEVES, digitei.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 513646 Nr: 6255-35.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, FLDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709, Flavio Alves Carvalho - OAB:20052/O

 VII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, indefiro, por ora, o 

pedido em comento.VIII.Intime-se a autora para que, no prazo de 05 dias, 

esclareça de forma detalhada qual o horário de seu trabalho durante o 

período de férias escolares da menor, bem como com quem ficará a 

menor, no período em que a mesma estiver trabalhando.IX.Solicite-se 

informação ao juízo deprecado, quanto ao cumprimento da missiva de fl. 

168.X.Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 166/167. XI.Cumpra-se, 

com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 550254 Nr: 41102-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVANDO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de revogação de medida cautelar de houve de 

monitoramento eletrônico do indiciado Idelvando Viera de Carvalho (fls. 

45/52).

II. Apregoa o indiciado, em epítome, que, o monitoramento eletrônico neste 

momento é desproporcional, pois desnecessário e inadequado, que se 

compromete em continuar a cumprir as demais medidas cautelares.

III. Ouvido a respeito, o MP se manifestou desfavoravelmente ao pedido em 

comento (fl. 66).

IV. A decisão que concedeu a liberdade provisória ao indigitado e a 

imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, 

conforme dispõe o § 6º do art. 282 c/c o art. 321 ambos do CPP.

V. Verifico, ainda, que a decisão em comento determinou o monitoramento 

eletrônico, pelo período de 06 (seis) meses, para fins de fiscalização 

imediata e efetiva das medidas protetivas de urgências deferidas em favor 

da vítima.

VI. A despeito do esmerado trabalho apresentado pela Defesa do 

indigitado (fls. 45/52), não verifico in casu que o indiciado tenha 

apresentado qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos 

contidos na decisão que determinou o monitoramento eletrônico, 

impondo-se a manutenção da custódia cautelar pelos mesmos 

fundamentos invocados na decisão preteritamente proferida.

VII. Ademais, verifico que o agente faz uso do monitoramento eletrônico 

desde o dia 13/11/2018, não havendo, portanto, qualquer excesso do 

prazo determinado.

VIII. Posto isto, em consonância com os parecer ministerial, indefiro o 

pedido de fls. 45/52.

IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 359502 Nr: 22051-42.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial.

II. Considerando que o item 7.45.2 da Seção 45 da CNGC do Estado de 

Mato Grosso, o qual dispõe que a realização de audiências cíveis e 

criminais de réus soltos não poderá ultrapassar 180 dias da data da sua 

designação postergo a redesignação do ato, ante a ausência de pauta 

nos termos da norma acima em questão.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de Junho/2016 para 

redesignação do ato.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude
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1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113512 Nr: 4831-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAPDM, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15761, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:

1) Autorizar o Requerente. A. P. de M., a empreender viagem ao exterior 

em companhia de sua genitora Luciana Póvoas Lemes; Expeça-se Alvará 

de Autorização de Viagem ao Exterior;

2) Autorizar o Requerente . A. P. de M., a empreender viagem para Lisboa 

em companhia de seu padrasto Sr. Leonardo Pio da Silva Campos, no 

trecho Frankfurt a Lisboa, no voo Lufthansa 6956, que sai de Frankfurt às 

19h15m do dia 24/12/2018; Expeça-se Alvará de Autorização de Viagem 

ao Exterior;

3) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4) Publique-se para a advogada Luciana Póvoas Lemos OAB/MT 7.723;

5) Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às 

baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90599 Nr: 3112-14.2014.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMCDCC, TCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351, RENATA CINTRA DE CARVALHO - OAB:9387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:

 Vistos etc...,

 1) Intime-se a parte Exequente, para que informe se a empresa 

MEDTRONIC entregou o restante dos insumos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111548 Nr: 3264-23.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFS, LDSRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14.020/MT, 

Rosana Dias Souza Oliveira - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o requerido pelo Ministério Público de fls. 70/71.

2) Intime-se o Requerente para que junte aos autos prescrição médica 

atualizada, informando a quantidade mensal necessária de suplemento 

alimentar que o infante necessita.

3) Vindo aos autos a intimação, proceda-se ao bloqueio como requerido 

às fls. 65, no valor suficiente para 03 (três) meses de tratamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110489 Nr: 2384-31.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJDSN, LJDSJ, EADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, a negativa de matrícula do Impetrante não apresenta 

nenhum resquício de ilegalidade ou de abuso de poder, visto que 

fundamentada na falta de idade, em conformidade com a Resolução acima 

mencionada.

 Pelos motivos acima expostos, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.

Dê-se vistas ao Ministério Público e à parte autora;

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112561 Nr: 4063-66.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDC, JBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19.156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e à parte autora.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111548 Nr: 3264-23.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFS, LDSRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14.020/MT, 

Rosana Dias Souza Oliveira - OAB:16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o requerido pelo Ministério Público de fls. 70/71.

2) Intime-se o Requerente para que junte aos autos prescrição médica 

atualizada, informando a quantidade mensal necessária de suplemento 

alimentar que o infante necessita.

3) Vindo aos autos a intimação, proceda-se ao bloqueio como requerido 

às fls. 65, no valor suficiente para 03 (três) meses de tratamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100420 Nr: 4014-93.2016.811.0063

 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, BAM, 

OMdS, MdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSAM, CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Miguel Calix Filho - 

OAB:9192 OAB/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 100420-WANER SANDRO 

CESAR FRANÇA - OAB:19.781/O, ANTÔNIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067

 Pelo exposto:

1) Defiro parcialmente o pedido de fls. 411/412, e, concedo o direito de 

visitas em favor da Requerida Jackeline de Souza Arruda Medrado, em 

relação à filha Beatriz Arruda Medrado, em finais de semana alternados, 

podendo retirá-la da casa do pai/avó paterna no sábado às 09:00 e 

devolvê-la no domingo às 19:00 horas;

2) Intimem-se as partes para ciência desta decisão;

3) Após, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42795 Nr: 2951-43.2010.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MAdJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2951-43.2010.811.0063, Protocolo 42795, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 27289 Nr: 3495-46.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Socorro Campos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Administradora e Consórcio S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:11.311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Almeida Kormann - 

OAB:OAB/MT 11.018, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, MARIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10393

 . Dispositivo. Portanto, diante de sua responsabilidade solidária, determino 

a inclusão da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA no polo 

passivo da demanda, conforme dados informados à fl. 430. Intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 dias, apresente planilha de cálculo 

detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito, em que 

conste todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo 

final, índices de juros e correção monetária) e requeira o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação da parte, com fulcro no 

artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a 

manifestação da parte interessada. Deixo registrado que, decorrido o 

prazo de um ano, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(artigo 921, § 4º, do CPC). Arquive-se provisoriamente.Observo, por fim, 

que, em havendo manifestação, deverá ser digitalizado o presente feito e 

inserido no sistema PROJUD, conforme prescrições legais e 

normativas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Procedo intimação da parte devedora para, querendo, apresentar 

impugnação ao cumprimento sentença ou Embargos à Execução, 

conforme o caso. Destaca-se que tanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença como os Embargos à Execução serão admitidos somente se o 

juízo estiver regularmente garantido, sob pena de ser liminarmente 

rejeitado (artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE)

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125818 Nr: 38-13.2018.811.0062

 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: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Israel da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yasmini Taveira Abreu 

Greter - OAB:22379

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 78, da 

Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 19.02.2019, às 14h30m horas.

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125818 Nr: 38-13.2018.811.0062

 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: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Israel da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yasmini Taveira Abreu 

Greter - OAB:22379

 CERTIFICO que remeti o andamento "Despacho -> Mero Expediente" para 

a publicação no diario oficial com a finalidade de intimação da advogada 

Yasmini Taveira Abreu Greter, OAB/MT 22379, para que tome ciência da 

audiência de instução e julgamento que se realizará no dia 19.02.2019, às 

14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128074 Nr: 2209-40.2018.811.0062

 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): Marco Antonio Fioroto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156

 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) Efraim Rodrigues 

Gonçalves, OAB/MT 4.156, para que apresente os comprovantes originais 

que comprovem o pagamento para a instituição, tendo em vista que as 

cópias apresentadas não estão nítidas e, também, trata-se de 

comprovantes de solicitação de TED, o que não comprova a efetividade do 

pagamento total ao destinatário, processo: 128074, neste Juizado Especial 

Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133334 Nr: 7171-09.2018.811.0062

 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 Haddad Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrillo - 

OAB:OAB/MT 3.990

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ANDRÉ CASTRILLO - OAB/MT 

3.990 (ADV. DO AUTOR DO FATO - JOSÉ HADDAD NETO), BEM COMO O 

DR. RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB/MT 15.626 (ADV. DA 

VÍTIMA - JUAN OTAVIO SANTANA GRISOLIA), PARA TOMAREM CIÊNCIA 

DA DECISÃO/DESPACHO DE FOLHA N . 43, BEM COMO COMPARECEREM 

EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 31/01/2019 ÀS 20:00 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO. 

É O QUE O TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127095 Nr: 1300-95.2018.811.0062

 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: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franscisco Alexandre da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:OAB/MT 6.656

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB/MT 6.656 (ADV. DO AUTOR DO FATO - FRANCISCO ALEXANDRE DA 

SILVA), BEM COMO O DR. VITHOR CÉSAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA 

- OAB/MT 22.996/O (ADV. DA VÍTIMA - ALINE VITÓRIA GONÇALVES 

TEIXEIRA), PARA TOMAREM CIÊNCIA DO DESPACHO/DECISÃO DE FOLHA 

N. 70. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos. Informa o suposto acusado, por meio 

do seu procurador às fls. 68/69 que a testemunha arrolada pela defesa o 

Sr. Hideraldo Campos, em razão da programação de férias não poderá 

comparecer na audiência de instrução designada para dia 24/01/2019 às 

14h30min e na oportunidade requer a sua substituição pela testemunha 

Odenil Manoel dos Santos que em muito contribuirá para o deslinde dos 

fatos. Defiro o pedido de substituição da testemunha e determino que o 

nobre causídico deve trazer a referida testemunha para a audiência 

designada independente de intimação. Intime-se o requerente. Ás 

providencia.". É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001504-82.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DORNELLAS EDDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 17 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038431-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038431-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO CARLOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da liminar deferida que 

determinou ao requerido submeter a parte a autora ao exame "cistoscopia 

e/ou ureteroscopia e/ou uretroscopia(...)", conforme prescrição médica. 

Intimado (id 16783302) para se manifestar sobre o alegado 

descumprimento o MUNICÍPIO DE CUIABÁ quedou-se inerte. Diante da 

inércia do reclamado em demonstrar o cumprimento da ordem imposta, se 

justifica, com amparo no art. 497 do CPC, a constrição para assegurar o 

adimplemento da obrigação imposta por decisão judicial. Em que pese a 

impenhorabilidade dos recursos públicos, admite-se o sequestro de verba 

pública a fim de subsidiar o custeio de procedimentos médicos e 

fornecimento de medicamentos, vejamos: “Tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp repetitivo nº 1.069810-RS). Segundo o 

orçamento de menor valor apresentado (ID 16615724), a realização do 

exame de cistoscopia, importa na despesa total de R$1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de bloqueio, via 

sistema BACENJUD, da importância de R$1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais) na conta corrente do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CNPJ 

03.533.064/0001-46, para o custeio da realização do exame de 

cistoscopia na parte autora LUIZ ANTONIO CARLOS, CPF n.° 

282.553.802-72. Intime-se o Hospital de Câncer de Mato Grosso: 

Associação Matogrossensse de Combate ao Câncer (ID. 16615724) - para 

que realize, conforme a prescrição médica, o exame de cistoscopia na 

parte autora LUIZ ANTONIO CARLOS, CPF n.° 282.553.802-72. Após a 

realização do exame e de entrega de cópia da nota à parte autora, a 

prestadora de serviços apresentara ao juízo a nota fiscal em nome do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e de acordo com o valor descrito no orçamento (ID. 

16615724), na importância de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). O 

fornecedor deve observar que na nota fiscal deve constar, na forma do 

artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014, as seguintes 

informações complementares: local de entrega, número do processo, 

nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mandado 

judicial expedido pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública”. A 

nota deve vir acompanhada do comprovante assinado pela parte autora e 

pelo prontuário médico listando todos os materiais que foram utilizados no 

procedimento. Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento n.º 

02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias. Encaminhe-se a documentação comprobatória dos 

gastos decorrente da ordem de bloqueio aos Secretários de Estado de 

Saúde e Fazenda e ao órgão de controladoria interna (Auditoria Geral do 

Estado). Sem oposição à prestação de constas correspondente a nota 

fiscal apresentada (na importância de R$1.600,00), conforme orçamento 

de ID. 16615724), independentemente de nova intimação, expeça-se 

alvará em favor do Hospital de Câncer de Mato Grosso: Associação 

Matogrossensse de Combate ao Câncer, (CNPJ 242727920001-9, Banco 

do Brasil, Agência 0046-9, conta corrente 1421-6). Na hipótese de 

sobrevir eventual saldo remanescente na conta judicial decorrente deste 

bloqueio, intime-se o Município de Cuiabá para que informe os dados da 

conta bancária para tal operação. Considerando a petição de renúncia 

apresentada pela advogada Nara Cristina da Fonseca, proceda a 

secretaria a baixa na representação processual no sistema PJE. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034614-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034614-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELISEU DUARTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer que promove Eliseu Duarte de Oliveira em face do 

Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na qual pretende obter 

liminar para realização dos exames de "(...)RESSONANCIA MAGNÉTICA 

DO CRANIO E ELETRONEUROMIOGRAFIA – MEMBROS INFERIORES 

(MID/MIE) (...)”. Aponta o requerente que possui extrema necessidade 

deste exame para conclusão de seu diagnóstico e continuidade de seu 

tratamento médico, considerando que ainda não possui diagnóstico. O 

parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que: 

“Os procedimentos solicitados são de caráter ELETIVO. Contudo, visto 

necessidade de diagnóstico, para realização de tratamento, recomenda-se 

sua realização o mais breve possível.” (ID 16739952). Os documentos de 

ID´s 15877058 e 15877071 demonstra que a parte autora está regulada 

sob o n.º 258278433, desde o dia 26.09.2018 e sob o n.º 248994522, 

desde o dia 17.07.2018, para a realização de exames com classificação 

de risco de Emergência. 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 
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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. Extrai-se a 

probabilidade do direito da parte autora do conjunto probatório 

apresentado, mormente comprovação de regulação, indicação médica 

para a realização dos exames, corroborado pelo parecer técnico emitido 

pelo NAT, e necessidade imediata de atendimento. O perigo de dano se 

identifica ante a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico 

da parte autora. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso 

e Município de Cuiabá que submetam a parte autora ELISEU DUARTE DE 

OLIVEIRA, CNS nº 702.8066.2105.9667, aos exames de "ressonância 

magnética do crânio e eletroneuromiografia – membros inferiores 

(mid/mie)", conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa diária. Intimem-se os requeridos para 

o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que 

estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação e 

Gestor Municipal de Saúde ou outro responsável legal para conhecimento 

e providências necessárias, com a urgência que o caso requer. Ante as 

condições clínicas da parte autora, dispenso a audiência de conciliação. 

Citem-se e intimem-se os requeridos para, querendo, contestarem, no 

prazo de 30 dias (Enunciado 1), e apresentarem os documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Decorrido o prazo para contestar intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

PARTE AUTORA para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, 

proferida nos autos do processo acima identificado, em trâmite neste 

juizado, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Foi deferida ordem liminar, pela 

Turma Recursal Única, para determinar ao Estado de Mato Grosso que 

forneça o fármaco “Enoxaparina 40 mg”, à parte autora, conforme 

prescrição médica. (ID 14584290). A parte autora informou o 

descumprimento da ordem e requer o bloqueio de valores para a aquisição 

do medicamento. Antecedendo a apreciação do pedido de constrição, 

determino a intimação: 01) do servidor que estiver no exercício do seu 

cargo na Gerência de Farmácia de Demanda Extraordinária para efetivar, 

no prazo máximo de 03 (três) dias, o cumprimento da ordem (cópia 

anexa) ,  podendo env ia r  as  in fo rmações  por  e -ma i l 

(cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 (três) 

dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem, sob pena de bloqueio do valor necessário para a 

aquisição do medicamento. 03) da parte autora para dar efetivo 

cumprimento ao Enunciado nº 56 da II Jornada de Direito da Saúde, 

juntando no mínimo 03 (três) orçamentos do medicamento pleiteado, bem 

como orçamento referente aos custos de aplicação, com informações dos 

dados bancários dos fornecedores e o número de CNPJ, no prazo de 10 

(dez) dias. Embora já tenham sido enviados os documentos dos autos, 

determino que faça acompanhar o mandado cópia dos documentos 

médicos, da decisão judicial e dos documentos pessoais da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002928-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002929-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002816-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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: 11:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança etapa fardamento com pedido 

de tutela de urgência. Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para 

apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002834-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACHRY SUPERMERCADO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002834-46.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: MACHRY SUPERMERCADO 

LTDA EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA com Pedido de 

TUTELA URGÊNCIA”. Em síntese, diz a parte autora diz que sofre 

cobrança decorrente dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, dos 

quais pretende suspender a exigibilidade. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. g.n. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação, 

ainda que parcial, de crédito inscrito em dívida ativa, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência colacionada extrai-se que este juízo não possui 

competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais inseridos em 

dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002749-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIVALDO ROCHA MATOS 18839045104 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; 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: 1002912-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-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: 21/02/2019 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026577-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BARBOSA CARRIJO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 
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Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; 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: 1017913-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIKTOR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/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: 07/03/2019 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral.Juiz de Direito em Substituição Legal ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036085-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE HILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO(A))

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral.Juiz de Direito em Substituição Legal ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002908-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA SODRE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002908-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GERALDO MAGELA SODRE 

COSTA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se 

de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR 

OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora 

pretende: “c) Seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o 

ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com 

sugestão de R$ 100,00 (cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. 

Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, 

sob pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências 

legais, especialmente para apresentar(em) a documentação de que 

disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por 

maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial 

provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das 

parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(ht tp: / /porta l .s t f . jus.br /processos/deta lhe.asp?inc idente=2639193). 

[2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005787-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008251-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL CALIXTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 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; 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA SUZANA PINTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002132-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERMINA SUZANA PINTO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando a ausência de oposição a prestação 

de contas, segue o alvará. Intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação. Após, conclusos para a sentença. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002906-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002906-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NAILSON PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” na qual a parte autora pretende: 

“c) Seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que o ESTADO DE 

MATO GROSSO se abstenha imediatamente, de realizar, descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno e insalubridade, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrado por Vossa Excelência, com 

sugestão de R$ 100,00 (cem reais), ao fim seja tornada definitiva;”. g.n. 

Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e insalubridade pago à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 

163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .  ( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / p r o c e s s o s / d e t a l h e . a s p ?

incidente=2639193). [2]Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009819-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1009819-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

documentos pessoais. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002692-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002692-42.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para juntar aos autos comprovante de endereço atualizado. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002693-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002693-27.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

dias, para juntar aos autos comprovante de endereço atualizado. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001974-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001974-45.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se, 

novamente, a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

para juntar aos autos a certidão objeto dessa ação, com selo de 

autenticidade. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001675-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001675-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

SCHIMOLLER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer que promove Francisco de 

Assis Schimoller em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretende 

obter liminar para realização de "(...) 10 (dez) aplicações de 

antiangiogênicos (aflibercept - EYLIA(...)”. Aponta o autor que atualmente 

prestes a completar 75 anos de idade, apresenta cegueira legal em olho 

direito decorrente de membrana neovascular sub-retinia, assim como pelo 

mesmo motivo apresenta diminuição visual em olho esquerdo, 

necessitando assim realizar com urgência 5 aplicações em cada olho. O 

parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que 

o “Procedimento coberto pela tabela SIGTAP/SUS” e “pode haver 

URGÊNCIA na realização deste procedimento, tendo em vista o risco de 

perda definitiva da visão. Portanto recomendamos que no mínimo seja 

encaminhado com brevidade.” (ID 14250003). 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. Extrai-se a probabilidade do direito da parte autora do 

conjunto probatório apresentado, indicação médica para a realização do 

procedimento, corroborado pelo parecer técnico emitido pelo NAT, e 

necessidade imediata de atendimento. O perigo de dano se identifica ante 

a possibilidade de risco de agravamento do quadro clínico da parte autora. 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que submeta 

a parte autora FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER, CNS nº 

898.0041.3762.9791, ao procedimento de "10 (dez) aplicações de 

antiangiogênicos (aflibercept - EYLIA", conforme prescrição médica, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

sob pena de imposição de multa diária. Intime-se o requerido para o 

cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que 

estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou 

outro responsável legal para conhecimento e providências necessárias, 

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 disponham para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Decorrido o prazo para 

contestar intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 

15 dias. Após, conclusos para a sentença. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002814-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR SAVIO DAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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: 
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Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/02/2019 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança etapa fardamento com pedido 

de tutela de urgência. Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para 

apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. 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: 1002869-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JURIMAR DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/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: 29/01/2019 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Trata-se de ação de cobrança etapa fardamento com pedido 

de tutela de urgência. Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 

9º da Lei 12.153/09. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para 

apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. 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: 1002183-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008570-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZIMARLEN SUELLE DA SILVA OAB - MT14300/-O (ADVOGADO(A))

JOCELAINE SOUZA VALERIO OAB - MT8614/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: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002807-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MIRANDA PIRES TOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONCA OAB - 

MT14833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de feito redistribuído por força da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da vara fazendária. 

Pedido de liminar já apreciado. Ratifico os atos decisórios proferidos. Com 

amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de conciliação, tendo em 

vista o adiantado estágio da instrução. Verifique a secretaria o cadastro 

no polo passivo de modo a permitir intimação válida. Intimem-se. Volvam 

conclusos para a sentença. 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: 1002445-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1 0 0 2 4 4 5 - 3 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  V a l o r  d a  c a u s a : 

#processoTrfHome.instance.valorCausaStr} POLO ATIVO: Nome: 

TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER Endereço: Inexistente, 06, Rua 13, 

Qda 10, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA 

CUMPRIMENTO DO DESPACHO/DECISÃO: "(...) Intime-se a parte exequente 

para que apresente as certidões de créditos originais em cartório, após o 

trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 
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Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" Cuiabá, 18 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022819-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva.Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501047-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOARES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501047-15.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO SOARES 

MAGALHAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Segue o alvará do exequente. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para fornecer conta bancária para liberação do alvará em favor da 

Fazenda Pública, relativo ao saldo remanescente. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500621-37.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO BRITTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500621-37.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MAURO ANTONIO BRITTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Segue o alvará 

substitutivo do n.º 455369-1/2018, já cancelado. Arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036113-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial para 

apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende 

receber devidamente atualizado, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009819-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, para juntar aos autos documentos pessoais. 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: 1011901-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE EUGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...) Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO, por sentença, a 

desistência da ação, para que produza os seus jurídicos efeitos e, em 

consequência, JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I.C. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1036515-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BOTELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial para 

apresentar demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende 

receber devidamente atualizado, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, frente à litispendência identificada em 

relação aos autos PJe n.º 1016554-57.2018.8.11.0041, declaro extinto o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485 , V, do CPC. 

Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002916-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARIEL IATSKIU LOZANO (REQUERENTE)

LARISSA CAVALCANTE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT0010519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002916-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSA CAVALCANTE DE 

CAMPOS, NARIEL IATSKIU LOZANO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da 

pessoa jurídica requerida para que se manifeste, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002944-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA METELLO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/03/2019 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002882-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BOMDESPACHO DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/03/2019 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002917-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENAN MARCEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT0010519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002917-62.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RENAN MARCEL SANTOS DA 

SILVA, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da 

pessoa jurídica requerida para que se manifeste, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 370 de 624



Processo Número: 1002931-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHESCA ANGELA BOGO AGUIRRE (REQUERENTE)

INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT0010519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002931-46.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCHESCA ANGELA BOGO 

AGUIRRE, INGRIDY DE MIRANDA PEIXOTO REQUERIDO: INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da 

pessoa jurídica requerida para que se manifeste, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002919-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LINA CARNEIRO DE CARVALHO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT0010519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002919-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA LINA CARNEIRO DE 

CARVALHO FREITAS, PRYSCILLA FERNANDES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da pessoa jurídica requerida para que se manifeste, 

sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, 

no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º 

da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002922-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA (REQUERENTE)

ANELIZE GIROLDO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT0010519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002922-84.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANELIZE GIROLDO MORENO, 

ANTONIO CARLOS SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da pessoa jurídica 

requerida para que se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, 

sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme 

dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar 

documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-15.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE ASVOLINSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-91.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002193-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002962-37.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502747-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEY ARAJI GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 18 de dezembro de 2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505366-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505366-55.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial consubstanciado em certidão de 

honorários de advogado dativo na qual foi fixado crédito correspondente a 

3 URHs. Homologado o valor de R$ 2.506,16 (id 1870323), em 

correspondência a URH estabelecida para o ano de 2016, foi expedido o 

requisitório, o qual não quitado provocou sequestro via BacenJud. 

Precedendo ao sequestro foi efetivada a atualização de cálculo de id 

9687054, na qual se evidencia equívoco, haja vista que foi utilizado como 

termo inicial para atualização monetária a data de 25/11/15 

(correspondente à expedição da URH). No entanto verifico que, por se 

tratar de débito fixado em URH e homologado considerando o valor relativo 

ao exercício 2016, só poderia haver atualização a partir do último dia do 

mês de fevereiro de 2017, haja vista que a modificação do valor da URH 

obedece a calendário próprio e incluiu atualização até 2017. Desse modo, 

para o cálculo, deveria se ter a observância ao período de vigência da 

URH relativa ao exercício 2016, pois o valor unitário de R$ 834,72, o qual 

foi utilizado como parâmetro para a homologação de cálculo, vigorou de 

fevereiro/2016 a fevereiro/2017. Logo, há equivoco no cálculo que 

antecede a expedição do requisitório (9687054) e naquele utilizado para o 

Bacen, com evidenciado excesso, haja vista que incluída dupla 

atualização no período de 25/11/2015 até fev/17, pois, além da decisão ter 

considerado a modificação da URH após o ajuizamento conforme 

requerido pelo credor (id 512266), o cálculo fez incidir correção monetária 

. Trata-se de vício que pode ser reconhecido de ofício, a qualquer tempo 

precedente ao pagamento, haja vista a pertinência de proteção do 

interesse público. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para determinar 

o retorno dos autos ao Departamento Auxiliar da Presidência para retificar 

o cálculo de id 9687054, no prazo de 5 dias, utilizando como termo inicial 

para a incidência da correção monetária e juros, aplicados de acordo com 

o índice próprio fixado para a Fazenda Pública, o último dia de validade da 

URH do exercício 2016, qual seja, 28/02/2017, bem como aplicar os 

descontos devidos. Considerando que não houve oposição da Fazenda 

Pública ao sequestro efetivado, volvam conclusos para a expedição do 

alvará de levantamento do crédito, bem como restituição do excesso 

eventualmente apurado. Cancele-se, por ora, o alvará solicitado. Intime-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: 1000272-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000272-64.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA VANETE MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Obrigação de Pagar proposta por 

MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a conversão em pecúnia das férias integrais 

do período aquisitivo de 09/11/2013 a 08/11/2014; 09/11/2014 a 

08/11/2015; 09/11/2015 a 08/11/2016 e seus respectivos 1/3 

constitucional; férias proporcionais de 09/11/2016 a 01/08/2017 (09/12 

avos), no montante de R$ 53.903,99 (cinquenta e três mil novecentos e 

três reais e noventa e nove centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. A audiência de conciliação foi dispensada. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. É cediço que é dever da administração converter em pecúnia as 

férias não pagas no momento em que a parte reclamante se aposenta. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS 

NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e 

reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao 

servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização 

pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública 

em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à 

indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao 

servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental 

a que se nega provimento.(ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013) EMENTA: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 

DE FÉRIAS EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, ARTIGO 40, § 4º. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO PLENO. 

Férias. Conversão em pecúnia. Servidor aposentado. Condenação da 

Administração Pública ao pagamento de férias proporcionais não gozadas 

pelo servidor antes da concessão de sua aposentadoria. Aplicação 

analógica do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Alegação de ofensa 

ao princípio da legalidade e do direito adquirido. Improcedência. Precedente 

do Tribunal Pleno. Agravo regimental não provido. (RE 307102 AgR, 

Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 

18/06/2002, DJ 02-08-2002 PP-00102 EMENT VOL-02076-08 PP-01531) 

(g.n.) In casu, verifico que a autora aposentou-se em 01/08/2017 – ATO 

N° 19.478/2017 (ID. 11746115 - Pág. 2), bem como o despacho 

nº044/2017 (id. 11746125 - Pág. 1) com data posterior a aposentadoria 

comprovando que não usufruiu e nem converteu em espécie, as férias 

integrais e proporcionais do período almejado nestes autos, bem como o 

recebimento do terço constitucional reivindicado. Por outro norte, 

verifica-se que a parte reclamada em sua defesa não invalida os referidos 

documentos e nem junta comprovante de quitação, em virtude disso, 

torna-se incontroverso que existe as verbas almejadas pela parte 

reclamante. Deste modo, a parte reclamante faz jus à percepção em 

espécie pela não utilização das referidas férias integrais do período 

aquisitivo de 09/11/2013 a 08/11/2014; 09/11/2014 a 08/11/2015; 

09/11/2015 a 08/11/2016 e seus respectivos 1/3 constitucional; férias 

proporcionais de 09/11/2016 a 01/08/2017 (09/12 avos), pois constitui a 

única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento 

sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido.[1] 

Quanto ao valor, impugnado na contestação, verifico que o demonstrativo 

apresentado no id. 12045992 possui incorreção, pois o valor-base a ser 

utilizado corresponde ao subsídio mensal do requerente na aposentadoria 

qual seja: R$ 11.348,15, o qual se somando perfazem o valor de R$ 

53.903,71 (cinquenta e três mil novecentos e três reais e setenta e um 

centavos). Ante a expressa invocação de precedente anoto que o 

Enunciado do FONAJE afastou a aplicação do art. 489 do CPC aos 

Juizados Especiais (ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos 

Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa 
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previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a 

pagar a requerente MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA, às férias 

referentes aos períodos aquisitivos de 09/11/2013 a 08/11/2014; 

09/11/2014 a 08/11/2015; 09/11/2015 a 08/11/2016 e seus respectivos 1/3 

constitucional; férias proporcionais de 09/11/2016 a 01/08/2017 (09/12 

avos) no montante de R$ 53.903,71 (cinquenta e três mil novecentos e 

três reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde 

a citação (12/03/2018), respeitados o teto dos Juizados Especiais, nos 

termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, e nos 

termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 870947/SE; e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação 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-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal [1] (Precedentes: Acórdão n.644986, 

20110112124362ACJ, Rel. Giselle Rocha Raposo, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 14/01/2013. Pág.: 219; 

STJ, AgRg no REsp 1360642 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2º 

Turma, DJ 22/05/2013).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019877-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(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: 

1019877-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VANDER RIBEIRO MARQUES 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação Obrigação de Fazer ajuizada por VANDER RIBEIRO MARQUES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a realização de 

exame de cineangiocoronariografia + ventriculografia. A tutela foi deferida. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceram na 

audiência de conciliação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento dos 

requeridos na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. A requerente também não compareceu à audiência de 

conciliação. Entretanto, verificando as condições clínicas do autor, deixo 

de aplicar a contumácia, bem como de renovar o ato, em razão do 

desinteresse do requerido que não compareceu à audiência anteriormente 

designada. I – PRELIMINARES Rejeito a alegação de ausência de interesse, 

pois restou comprovado que o pronunciamento jurisdicional é tanto útil 

quanto necessário à paciente. 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. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento 

no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O artigo 196 da Carta 

Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por 

meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 

"qualquer tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à 

pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. A pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). O parecer 

técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT informou que “ PODE 

HAVER urgência; ESTE procedimento é necessário para identificar a 

presença de provável obstrução coronariana e a partir daí realizar o 

tratamento adequado, quer seja a angioplastia com colocação de “stents” 

ou cirurgia de revascularização miocárdica (“ponte de safena”). (ID 

14148409) ”. Assim, analisando a narrativa fática em confronto com os 

elementos probatórios carreados aos autos, verifico que o paciente 

necessita, com urgência, do exame CINEANGIOCORONARIOGRAFIA + 

VENTRICULOGRAFIA, devido ao iminente risco de sequelas futuras. A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – 

REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de 

multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) . Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e 

tão somente para inibir a execução das irregularidades praticadas pela 

administração, que, de fato, não observou os princípios constitucionais. 

Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida, e JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para e CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a realizar o exame de CINEANGIOCORONARIOGRAFIA + 

VENTRICULOGRAFIA no requerente VANDER RIBEIRO MARQUES, nos 

termos do laudo médico; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. 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 o sistema. 

Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503483-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBERTO CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503483-10.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RODRIGO ROBERTO CURVO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A certidão de id. 

17090814 atesta que ao consultar o sistema SINCONDJ o Gestor 
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identificou duas contas vinculadas ao feito. Segundo o expediente id. 

17090920 as contas foram abertas com depósitos iniciais respectivamente 

de R$ 30.439,67 e R$ 32.265,14. Examinando os extratos verifico que o 

primeiro é compatível com o requisitório expedido e o último é relativo à 

transferência após o bloqueio BacenJud de id 16680932. A certidão de id 

12585358 atesta que aos 19/03/2018[1] decorreu o prazo para 

comprovação de quitação voluntária do requisitório, gerado após o 

acolhimento dos embargos à execução apresentados pelo Estado de Mato 

Grosso. O documento de id 17090920 identifica que o crédito de R$ 

30.439,67 foi efetivado no dia 12/12/2018, portanto, após o bloqueio 

BacenJud e passados 11 meses e 23 dias do vencimento. Nesse 

contexto, ressai que houve um pagamento extemporâneo, após o 

sequestro do valor devido, de modo que não é possível afastar os efeitos 

da mora, haja vista a disposição contida no art. 6º[2] do Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, considerando que a obrigação foi 

completamente satisfeita com o sequestro do valor devido, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil e determino a expedição do alvará para levantamento pela 

parte exequente do valor depositado na conta judicial aberta pela 

transferência da importância constrita via BacenJud, bem como os 

próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme identificado no 

cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. No mais, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para informar, no prazo de 5 dias, 

os dados relativos a conta bancária para restituição do valor 

extemporaneamente depositado e expeça-se o correspondente alvará de 

levantamento da importância remanescente para levantamento pela 

Fazenda Pública. Publique-se. Intimem-se. Após o processamento dos 

alvarás, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] O recebimento do 

requisitório pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso consta aos 

22/11/2017 (id 10826241). [2] Art. 6º O juízo promoverá o sequestro do 

valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação do 

depósito judicial do valor líquido. (g.n.)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000993-84.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORALDINA ALVES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000993-84.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: NORALDINA ALVES DE 

QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada realizou o pagamento. A exequente concordou com o valor 

depositado e solicitou o levantamento. Ante o exposto, considerando que 

a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro extinto o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e 

determino a expedição de alvará(s) para levantamento do crédito, bem 

como os próprios à quitação de tributos, caso aplicável, conforme 

identificado no cálculo efetivado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Publique-se. Intimem-se. Após o processamento do(s) 

alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000565-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000565-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARCELO DA SILVA LIMA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que participou de 

curso para ascensão na carreira militar, pretendendo o recebimento da 

bolsa pesquisa, com fundamento no art. 45, I, da LC nº 408/2010. Citada, a 

parte requerida não compareceu na audiência de conciliação, porém 

apresentou contestação. Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Decido. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. I – Da Prejudicial de Mérito A parte 

requerida alega a presença da prescrição quinquenal, por ter decorrido 

oito anos, a partir do surgimento do pretenso direito alegado pelo 

requerente. Contudo, o requerente em 17/06/2013 pleiteou 

administrativamente o pagamento das verbas, objeto desta lide, conforme 

Processo nº 314864/2013 (Id. 12231737), e até 27/10/2016 não havia sido 

decidido. Portanto, a interposição de processo administrativo, suspendeu 

a prescrição, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. II 

– Do Mérito A parte requerente alega que realizou o Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, com período de duração compreendido entre 01/06/2010 a 

03/11/2010. No entanto, alega que não lhe foi pago o valor correspondente 

à bolsa pesquisa, assegurada pelo art. 45, I, da LC nº 408/2010, razão 

pela qual postula o recebimento de R$ 17.573,19 (dezessete mil, 

quinhentos e setenta e três reais e dezenove centavos). Ocorre que o art. 

45, I, da LC 408/2010 foi revogado pela LC nº 509/2013, ficando a 

seguinte redação: “Art. 45. O militar estadual matriculado em cursos para 

progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa, de natureza 

indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I 

- (revogado) (Revogado pela LC 509/13) “Redação original. I - 30% (trinta 

por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado 

dentro do estado;” (negritei) Vê-se, portanto, que a partir da publicação da 

LC 509/2013, houve a supressão do direito ao benefício da bolsa pesquisa 

quando o curso ocorrer dentro do Estado. Assim, da análise do dispositivo 

legal, infere-se a ausência de detalhamento do referido benefício, não 

havendo os requisitos para concessão ou até mesmo dotação 

orçamentária, por se tratar de despesa pública que se sujeita a regular 

processo. No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco esclarecem que as normas de eficácia limitada “somente 

produzem os seus efeitos essenciais após um desenvolvimento normativo 

posterior, a cargo dos poderes constituídos. A sua vocação de ordenação 

depende, para ser satisfeita nos seus efeitos básicos, da interpolação do 

legislador infraconstitucional. São normas, pois, incompletas, 

apresentando baixa densidade normativa.”. Ao passo que as normas de 

eficácia plena “são as idôneas para produzir todos os efeitos previstos, 

isto é, podem disciplinar de pronto as relações jurídicas, uma vez que 

contêm todos os elementos necessários. Correspondem aos casos de 

norma autoexecutável.”.[1] Portanto, a LC 408/2010 não regulou a matéria 

para o seu respectivo recebimento, o que afasta o direito do servidor a 

receber antes da revogação a bolsa pesquisa. A ausência do caráter de 

aplicação imediata está demonstrada pelo fato de que houve a 

regulamentação do art. 45, I, da LC 408/2010, por meio da Instrução 

Normativa nº 002/2012/GAB/SESP, de 06 de agosto de 2012, cujo teor 

estabelece os procedimentos a serem observados em relação ao 

pagamento de indenização aos servidores militares que estejam 

frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado; ou em 

outro estado da federação ou realizado em outro país. A mencionada IN foi 

publicada no Diário Oficial do Estado de 10/08/2012, edição nº 25864, p. 

27-28, em que se destaca: “O Secretário de Segurança Pública no uso de 

suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição 

Estadual; Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui 

verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado 

em curso para progressão na carreira; Considerando a necessidade de 

fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa; RESOLVE: 

Art.1°- Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do 

pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 

408/2010, aos militares que estejam frequentando curso para progressão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 374 de 624



na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro 

país. Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta 

no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para 

qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a 

participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral. 

Art.2°- Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 

(trinta) dias transcorridos do curso, encaminhar requerimento dirigido ao 

Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta 

Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo 

Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos: a) Ofício 

citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado 

pela indenização e demais informações pertinentes; b) Atestado de 

frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se 

frequentando o Curso; c) Cópia da publicação do boletim do Comando 

Geral designando o servidor militar para frequentar o curso; d) Declaração 

de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que 

o militar encontra-se frequentando o Curso; e) Declaração do militar de 

que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo; f) 

Documento constando a dotação orçamentária para processamento do 

pagamento da indenização, emitido pela Instituição. § 1º O pagamento 

somente será efetivado em nome do servidor. § 2º Nos casos em que o 

período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento 

deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados. Art.3°- O Militar 

fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para 

Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do 

processo. (...) Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação 

serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser 

ouvida a Instituição a que o militar pertence. Art.7º- Esta Instrução 

Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.” Destarte, na ocasião do curso realizado pela 

parte requerente a norma legal era desprovida de eficácia, por ser 

claramente incompleto, motivo pelo qual não tinha condições de gerar 

efeitos, consequentemente impede que seja reconhecido e declarado o 

direito ao pagamento da Bolsa Pesquisa. Ademais, a concessão de 

qualquer vantagem ou aumento de remuneração demanda a existência de 

prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o que não foi realizado. Frente ao exposto e por tudo que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, E, 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. 

e atual. – São Paulo : Saraiva, 2012, p. 105-106.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001501-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA JOSE 

GUSMAO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA 

JOSÉ GUSMÃO DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a 

conversão em pecúnia da licença prêmio, não gozada, referente ao 

quinquênio 2006/2011. Citado, a parte requerida não compareceu na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Decido. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. É cediço que a licença 

prêmio pode ser convertida em pecúnia, quando não usufruída durante o 

serviço público, em razão da aposentadoria, marco inicial para se contar o 

prazo prescricional. Assim, rejeito a prescrição quinquenal alegada pela 

parte requerida, vez que a parte requerente aposentou em 18/11/2015 

(Portaria nº 484/2015). A propósito: “APELAÇÃO — AÇÃO DE 

COBRANÇA — SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ — 

RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS — 

EXIGÊNCIA — DIREITO ASSEGURADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA 

NA ATIVIDADE — CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO — NÃO OPERAÇÃO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 

20.910/32. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO 

ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — INPC. É obrigação do Município 

de Cuiabá pagar ao servidor aposentado as férias e décimo terceiro 

proporcionais, bem como licença-prêmio não usufruída na atividade. O 

artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, fixa em cinco (5) 

anos o prazo de prescrição, pelo que, antes de transcorrido, não opera a 

prescrição em favor da Fazenda Pública. Aplicar-se-ão os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a 

partir de 29 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente quanto à 

correção monetária, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 58114/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, 

Publicado no DJE 09/11/2015) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à 

conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas 

para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria 

(...) (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, 

DJe 26/02/2016)” (g.n.) Convém registrar que a LC nº 93/2003 que "dispõe 

sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, 

autárquica e fundacional do município de Cuiabá", em seu artigo 192, 

extinguiu a licença prêmio no serviço público municipal, a partir da vigência 

da lei. Ocorre que a parte requerente encontra vinculada à Secretaria da 

educação (técnica em manutenção escolar) – id. 8803095 - Pág. 1, tendo 

como lei regulamentadora da categoria dos profissionais da educação, 

mesmo que ordinária (Lei 4.494/2004 que ”dispõe sobre a lei orgânica dos 

profissionais da secretaria de educação de Cuiabá”). Assim, diante de 

antinomia aparente de normas, na impossibilidade da invocação dos 

princípios da hierarquia e da anterioridade, deve ser aplicado o da 

especialidade, segundo o qual a norma especial prefere à norma geral, 

pelo menos no que se refere ao direito à licença prêmio, porém nada 

impede que a LC n° 093/03 continue sendo aplicada, desde que não haja 

incompatibilidade com a Lei n° 4.594/2004. Diz o artigo 57 e seguintes da 

Lei 4.494/2004, sobre a licença prêmio, vejamos: “Art. 57 Após cada 

qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o 

Profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 

Único - Para fins da licença- prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público 

municipal. (...) Art. 60 Para possibilitar o controle das concessões da 

licença, o órgão de lotação deverá proceder anualmente a escala dos 

Profissionais da Educação que estará em gozo de licença-prêmio por 

assiduidade”. Sobre isso, segue julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - 

PROFESSORA - DIREITO A LICENÇA PRÊMIO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE 

A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (N° 093/03) E LEI DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (N° 4.594/2004) - 

PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. Se a Lei 

Especial que rege a categoria dos profissionais da educação de Cuiabá 

(n° 4.594/2004) restaurou a licença prêmio revogada pelo Estatuto Público 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 375 de 624



do Servidor Municipal (n° 093/03), deve prevalecer em razão do seu 

caráter especial, garantindo ao servidor integrante da carreira de 

professor, o direito ao gozo do referido benefício”. (TJMT Ap 98770/2009, 

DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2010, Publicado no DJE 11/02/2010) “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO – COMPROVAÇÃO DO 

PERÍODO AQUISITIVO - INDEFERIMENTO – SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL – ANTAGONISMO ENTRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI ORDINÁRIA Nº 4.594/2008) E A LEI 

ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (LC Nº 93/2003) (...) 1 – Não há 

hierarquia entre a Lei Complementar Municipal (LC nº 93/2003) e a Lei 

Ordinária nº 4.594/2004, norma especial da categoria profissional 

(Profissionais da educação do Município), porquanto, ambas, tem 

fundamento em critério constitucional próprio de validade, definidores do 

campo material da competência legislativa. 2 – Assim, havendo lei 

regulamentadora da categoria dos profissionais da educação, mesmo que 

ordinária (Lei 4.494/2004), deve prevalecer sobre a lei complementar geral 

(lei 093/2003), em arrimo ao princípio da especialidade. Destarte, se 

demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da 

educação descrita no art. 2º da Lei nº 4.594/2004, é assegurado ao 

servidor o direito à licença prêmio, porque, a legislação especial deve 

prevalecer sobre a regra geral”. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 

34944/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013) (negritei) 

Compulsando os autos, verifico que houve deferimento administrativo da 

licença prêmio a parte requerente (Processo nº 52998/204-1 – id. 

13812621). Registro que restou incontroverso que a parte requerente não 

concedeu a licença prêmio no período pleiteado, pois a parte requerida 

não juntou aos autos prova do gozo ou pagamento, mesmo sendo o 

detentor da posse de documentos que possibilitam o controle da 

concessão da licença. Diante do exposto, faz jus a parte requerente a 

receber a conversão em pecúnia da licença prêmio pleiteada. Quanto ao 

valor da indenização da licença prêmio tem como base a remuneração do 

servidor, devendo no caso concreto considerar os vencimentos da parte 

requerente do mês anterior à propositura da ação. Isto porque não se trata 

de mera conversão do direito em pecúnia, mas de verdadeira indenização 

e como tal de caráter punitivo, pois se o servidor não fruiu do seu 

descanso regular, justo é que o Estado lhe indenize[1]. Frente ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar a 

parte requerente o valor de R$ 4.978,98 (quatro mil, novecentos e setenta 

e oito reais e noventa e oito centavos), a título de licença prêmio referente 

ao quinquênio de 2006/2011, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, 

até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, 

nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, limitando o valor ao teto dos 

Juizados Especiais, sem incidência do imposto de renda (Súmula nº 136 

do STJ). E, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em substituição legal 

[1]Precedente: TJ/RJ, Recurso Inominado nº 0436335 – 91.2013.8.19.0001, 

Rel. Juiz Fernando de Andrade Pinto, julgamento em 05/09/2014.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001320-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: COSME NOVAES SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por COSME NOVAES 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando sua 

transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital 

que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu caso, sob 

pena de vir à óbito prematuramente. A tutela de urgência foi deferida (id. 

13459493). Citado, o requerido apresentou contestação. Decido. I – DA 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Rejeito a alegação 

de ausência de interesse, pois restou comprovado que o pronunciamento 

jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, que dependia de 

tratamento em UTI para manter-se viva. Desse modo, REJEITO a preliminar 

arguida. II – DO MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. O ente público tem o dever de fornecer 

os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado 

pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

Até porque negar ao paciente a utilização de medicamento, a necessidade 

de fazer uma cirurgia, transferência para UTI ou de insumos, é o mesmo 

que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que se trata de 

direito fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e 

assegurar políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção 

e à recuperação da saúde. In casu, o reclamante foi atendido na Policlínica 

do bairro Planalto com quadro relatado compatível com edema aguado de 

pulmão e necessita ser imediatamente transferida para UTI, carreando aos 

autos atestado médico confirmando a urgência e risco de morte da autora 

(Id. 13459491). Em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT informou a 

solicitação de UTI é considerada pertinente (id. 13528847). Não se trata de 

questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar da UTI. 

Ao reverso disso, de situação real e concreta, cuja demora poderia e iria 

prejudicar os seus desenvolvimentos. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão do* requerente se justifica na -medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). O direito à saúde consubstancia-se em direito 

indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o SUS deve 

prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que 

necessitam. Neste sentido, segue entendimento do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. "Não viola legislação 

federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a 

internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede 

pública, arcar com os custos da internação em hospital privado". (AgRg no 

AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido.” 

(AgRg no AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Destaco 

ainda que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor 

dos recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado. 

Não significa violação ao princípio de independência e harmonia dos 

Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse 

individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta 

esteira, o Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para 

inibir a execução das irregularidades praticadas pela administração, que, 

de fato, não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado 

que os requeridos não se desincumbiram de seus ônus probatórios, diante 

da exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos 

de cognição aportados aos autos pela autora, outra solução não resta 

senão a procedência da demanda. A alegação da impertinência da fixação 

de multa para o caso de descumprimento, não merece prosperar, pois é 

pacífico a jurisprudência pátria no sentido de que é possível ao Juiz, de 
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ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória, ainda que 

contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de 

fazer. Ademais, verifico que no presente caso, a multa fixada no caso de 

descumprimentos da obrigação, foi revogada (id. 13575789). Frente ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar id. 13575789, para 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a viabilizar a transferência do 

paciente COSME NOVAES SANTOS para leito de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, em hospital da rede pública, que disponha de condições 

técnicas para dar suporte ao caso, nos moldes da prescrição médica e 

mediante avaliação de risco específica para transferência, por corolário, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 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
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GERALDO NAVES DE ALMEIDA (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:

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: 

1000869-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GERALDO NAVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada GERALDO NAVES DE ALMEIDA 

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 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$ 3.141,89 (três mil, cento e quarenta e um reais 

e oitenta e nove 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 a 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 
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exercício mental, concluo que o requerente faz jus ao recebimento do 

valor de R$ 1.472,73 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta 

e três centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente GERALDO NAVES DE ALMEIDA o 

valor de R$ 1.472,73 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta 

e três 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
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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: 

1000870-18.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WEVERSON ALVES PIO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada WEVERSON ALVES PIO 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 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 2010 a 2016, no montante 

atualizado de R$ 2.609,59 (dois mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e 

nove 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 - 

DAS PRELIMINARES O Estado suscitou a preliminar de falta de interesse 

de agir em razão de não haver o esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar, pois não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Igualmente não 

merece prosperar a preliminar de carência de ação por falta de cálculo, 

uma vez que no id. 12706635 verifico a apresentação pelo autor de 

planilha de cálculo referente a verba ora pleiteada. Desse modo, REJEITO 

as preliminares arguidas. III – 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. 

Primeiramente, quanto à alegada prescrição dos valores referentes aos 

períodos anteriores a 2013, não merece prosperar, tendo vista o 

ajuizamento do Mandado de Segurança nº 71579/2014, em 09/06/2014, 

interrompendo o prazo prescricional, que se reiniciou, pela metade, após o 

transito em julgado ocorrido no dia 15/10/2015 até o dia 15/04/2018. 

Verifico que a presente ação foi proposta no dia 13/04/2018, portanto, 

dentro do prazo, não havendo que se falar em prescrição. 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 a 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, 
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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 2010 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$ 1.100,01 (um mil, cem reais e um centavos). Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente WEVERSON ALVES PIO o valor de R$ 1.100,01 (um mil, cem 

reais e um centavos), relativos ao desconto indevido de contribuição 

previdenciária no período de 2010 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
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001841-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANE FRANCA CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Cuida-se de ação Declaratória c/c Cobrança proposta em 

desfavor do Município de Cuiabá na qual a Requerente pleiteia o 

recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias que é previsto aos servidores professores, do 

período de 2014 a 2017, no valor de R$ 4.014,35 (quatro mil e quatorze 

reais e trinta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais 

no montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Citado, o requerido não 

compareceu a audiência de conciliação, porém apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 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 - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação 

de trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no qüinqüênio 

anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula nº 85, do 

Superior Tribunal de Justiça, verbis : "Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da 

ação." Na hipótese dos autos, não há que se falar em prescrição, haja 

vista os pedidos serem de pagamentos relativos aos últimos 05 (cinco) 

anos desde o ajuizamento da ação. Superada a preliminar, passa-se à 

análise do mérito. II - DO MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora relata que é 

professora da rede municipal e o regime jurídico destes prevê a fruição de 

45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera 

apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta 

forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente 

a 1/3 de 15 dias de férias, dos últimos cinco anos. A Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada 

pela LC 220/2010 DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujo teor assegura 45 

(quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos: Art. 

48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo com o calendário sendo: a) quinze dias no término 

do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no 

encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Ainda, o 

artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, 

correspondente ao período de férias, independente de solicitação: Art. 49 

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, 

por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, 

correspondente ao período de férias. Parágrafo único. Aplica-se aos 

servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo. Bem se 

vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o 

período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente, que a classe de 

professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 

dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Portanto, se a 

legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período 

gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, é induvidoso que a apelada 

tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias, sem que isso traduza aumento de 

vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). A 

respeito dessa previsão, comum nos entes federativos, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem entendimentos reiterados no sentido de ser 

devido o pagamento do terço constitucional sobre os outros 15 (quinze) 

dias. Veja-se: APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. Não se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 

6 de janeiro de 1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas 

no quinquênio anterior à propositura da inicial. O artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração 

das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação 

referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera 

do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores 

férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, 

incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 

50989/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017.) grifei No mesmo 

sentido: Apelação / Remessa Necessária 137417/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017; Ap 109525/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016; Ap 75852/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado 

no DJE 18/02/2016. Convém pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial não há que se falar 

em afronta a Súmula Vinculante 37. [[1]] Nas fichas financeiras juntadas 

pela parte autora, de fato, não há descrição do pagamento dos períodos 

retros, ao passo que o requerido não trouxe outra prova apta a 

desconstituir tais informações. Desse modo, com esteira na jurisprudência 

do TJMT, faz jus à parte autora ao recebimento do terço constitucional 
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sobre os 45 dias de férias prevista dos anos de 2014 a 2017, acrescidos 

de correção e juros, a ser especificado na parte dispositiva. Improcede a 

pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista que se 

trata de hipótese de responsabilidade civil subjetiva por omissão, na qual 

indispensável à prova da culpa, que não ressai da prova acostada. Desse 

modo, ausentes os elementos que autorizem a responsabilização civil por 

dano extrapatrimonial. Diante do exposto, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR o direito 

da parte autora ao recebimento do adicional de férias previsto no art. 48 

da Lei Municipal LC nº 220/2010 sobre os 45 dias anuais de férias que a 

parte demandante possui direito, e; CONDENAR o requerido a pagar a 

requerente ROSANE FRANCA CORREA o adicional de 1/3 da remuneração 

sobre 15 dias anuais de férias referentes ao período aquisitivo de 2013 a 

2017, à importância de R$ 4.014,35 (quatro mil e quatorze reais e trinta e 

cinco centavos) aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) até 25/03/2015 e a partir de 

26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a 

partir de cada parcela devida, nos termos e condições fixados na decisão 

definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, e 

juros de mora nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, 

desde a citação. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação 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-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal [1] Rcl 19639 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 

DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000922-14.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ALDEGENIVAN ALMEIDA 

BRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada ALDEGENIVAN DE ALMEIDA BRANCA 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 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$ 1.819,54 (um mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta 

e quatro 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.I – PRELIMINAR - 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. I.II – 

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELETIVA Alega o requerido Estado 

de Mato Grosso que o juízo competente para determinar o cumprimento do 

acordão transitado em julgado é da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que promoveu o julgamento da ação mandamental, entendendo, portanto, 

pela falta de interesse de agir e carência da ação. Ocorre que as 

execuções individuais de demandas coletivas não seguem a regra geral. 

Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em 

sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação 

sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2º, e 101, inciso I, do CDC; e 

art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de 

conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) 

o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do 

foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o 

executado possui bens sujeitos a expropriação. É o entendimento do STF 

e STJ, respectivamente: Não compete originariamente ao STF processar e 

julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 

inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe 

aos órgãos judiciários competentes de primeira instância. (STF. 2ª Turma. 

PET 6076 QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 - Info 862). A 

liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em 

ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, 

porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (STJ. Corte 

Especial. REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/10/2011). Assim, afasto a preliminar levantada. II – MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

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 
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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$ 766,74 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ALDEGENIVAN ALMEIDA BRANCA o 

valor de R$ 766,74 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro 

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. Edine 

Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000925-66.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

JOÃO JORGE DOS SANTOS 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 

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$ 3.909,66 (três mil 

novecentos e nove reais e sessenta e seis 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.I – PRELIMINAR 

- 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. I.II – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELETIVA 

Alega o requerido Estado de Mato Grosso que o juízo competente para 

determinar o cumprimento do acordão transitado em julgado é da Turma de 

Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, que promoveu o julgamento da ação 

mandamental, entendendo, portanto, pela falta de interesse de agir e 

carência da ação. Ocorre que as execuções individuais de demandas 

coletivas não seguem a regra geral. Para a liquidação e a execução 

intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, são 

alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do 

CPC; arts. 90, 98, § 2º, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil 

Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem 

prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do 

domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual 

domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui 

bens sujeitos a expropriação. É o entendimento do STF e STJ, 

respectivamente: Não compete originariamente ao STF processar e julgar 

execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive 

aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos 

judiciários competentes de primeira instância. (STF. 2ª Turma. PET 6076 

QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 - Info 862). A liquidação 

e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil 

coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto 

os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes 

geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, 

levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (STJ. Corte 

Especial. REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/10/2011). Assim, afasto a preliminar levantada. II – MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

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 
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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$ 2.106,95 (dois mil cento e seis reais e noventa e cinco 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente JOÃO JORGE DOS SANTOS o valor de 

R$ 2.106,95 (dois mil cento e seis reais e noventa e cinco 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. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000980-17.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARILENE BASTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

MARILENTE BASTOS DOS SANTOS 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 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$ 

3.438,49 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove 

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.I – PRELIMINAR - 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. I.II – 

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELETIVA Alega o requerido Estado 

de Mato Grosso que o juízo competente para determinar o cumprimento do 

acordão transitado em julgado é da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que promoveu o julgamento da ação mandamental, entendendo, portanto, 

pela falta de interesse de agir e carência da ação. Ocorre que as 

execuções individuais de demandas coletivas não seguem a regra geral. 

Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em 

sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação 

sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2º, e 101, inciso I, do CDC; e 

art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de 

conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) 

o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do 

foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o 
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executado possui bens sujeitos a expropriação. É o entendimento do STF 

e STJ, respectivamente: Não compete originariamente ao STF processar e 

julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 

inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe 

aos órgãos judiciários competentes de primeira instância. (STF. 2ª Turma. 

PET 6076 QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 - Info 862). A 

liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em 

ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, 

porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (STJ. Corte 

Especial. REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/10/2011). Assim, afasto a preliminar levantada. II – MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

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 $ 1.710,65 (um mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente MARILENTE BASTOS DOS SANTOS o 

valor de R$ 1.710,65 (um mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco 

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. Edine 

Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000924-81.2018.8.11.0001. REQUERENTE: EUDESIO MORAES DO COUTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

EUDEZIO MORAES DO COUTO 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 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$ 
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1.394,21 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um 

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.I – PRELIMINAR - 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. I.II – 

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELETIVA Alega o requerido Estado 

de Mato Grosso que o juízo competente para determinar o cumprimento do 

acordão transitado em julgado é da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que promoveu o julgamento da ação mandamental, entendendo, portanto, 

pela falta de interesse de agir e carência da ação. Ocorre que as 

execuções individuais de demandas coletivas não seguem a regra geral. 

Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em 

sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação 

sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2º, e 101, inciso I, do CDC; e 

art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de 

conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) 

o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do 

foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o 

executado possui bens sujeitos a expropriação. É o entendimento do STF 

e STJ, respectivamente: Não compete originariamente ao STF processar e 

julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 

inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe 

aos órgãos judiciários competentes de primeira instância. (STF. 2ª Turma. 

PET 6076 QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 - Info 862). A 

liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em 

ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, 

porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (STJ. Corte 

Especial. REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/10/2011). Assim, afasto a preliminar levantada. II – MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

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 2012 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$ 551,02 (quinhentos e cinquenta e um reais 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 EUDEZIO MORAES DO COUTO o valor de R$ 551,02 

(quinhentos e cinquenta e um reais 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. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000934-28.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ALBERTO ALVES JUVENAL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

ALBERTO ALVES JUVENAL 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 

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$ 1.468,36 (mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis 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.I – PRELIMINAR - 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$ 766,74 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ALBERTO ALVES JUVENAL o valor de 

R$ 766,74 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro 

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. Edine 

Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000954-19.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ZUCARMO SANTANA DIAS 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada ZUCARMO SANTANDA DIAS DA SILVA 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 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$ 1.630,27 (um mil, seiscentos e trinta reais e 

vinte 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.I – PRELIMINAR - 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 2011 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$ 706,42 (setecentos e seis reais e quarenta 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 ZUCARMO SANTANDA DIAS DA SILVA o valor de R$ 

706,42 (setecentos e seis reais e quarenta 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. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000962-93.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ADOLFO DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por ADOLFO DA COSTA 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 

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$ 2.691,54 (dois mil, 

seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro 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.I – PRELIMINAR - 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. I.II – PRELIMINAR – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELETIVA Alega o requerido Estado de Mato 

Grosso que o juízo competente para determinar o cumprimento do acordão 

transitado em julgado é da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

promoveu o julgamento da ação mandamental, entendendo, portanto, pela 

falta de interesse de agir e carência da ação. Ocorre que as execuções 

individuais de demandas coletivas não seguem a regra geral. Para a 

liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em 

sentença coletiva, são alternativamente competentes (interpretação 

sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2º, e 101, inciso I, do CDC; e 

art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de 

conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) 

o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do 

foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o 

executado possui bens sujeitos a expropriação. É o entendimento do STF 

e STJ, respectivamente: Não compete originariamente ao STF processar e 

julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, 

inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe 

aos órgãos judiciários competentes de primeira instância. (STF. 2ª Turma. 

PET 6076 QO /DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2017 - Info 862). A 

liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em 

ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, 

porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 

qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. (STJ. Corte 

Especial. REsp 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

19/10/2011). Assim, afasto a preliminar levantada. II – MÉRITO O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

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 
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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$ 1.284,87 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e 

sete centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente ADOLFO DA COSTA o valor de R$ 

1.284,87 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete 

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. Edine 

Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000979-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVAL PIRES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000979-32.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FLORIVAL PIRES DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por FLORIVAL PIRES DE LIMA 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 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$ 

1.473,92 (mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e dois 

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. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O 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 2012. 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$ 941,97 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e sete 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente FLORIVAL PIRES DE LIMA o valor de R$ 
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941,97 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e sete 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. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000981-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NEPOMUCENO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000981-02.2018.8.11.0001. REQUERENTE: FIRMINO NEPOMUCENO 

MENDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por FIRMINO NEPOMUCENO MENDES 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 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$ 3.362,73 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

setenta e três 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.I – PRELIMINAR - 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$ 1.631,80 (um mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente FIRMINO NEPOMUCENO MENDES o valor 

de R$ 1.631,80 (um mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral 
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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. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000864-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOIS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(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 Processo: 

1000864-11.2018.8.11.0001. REQUERENTE: VALDECI GOIS SIQUEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por VALDECI GOIS SIQUEIRA 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 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$ 

2.796,03 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e três 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.I – PRELIMINAR - 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$ 1305,56 (um mil trezentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente VALDECI GOIS SIQUEIRA o valor de R$ 

1.305,56 (um mil trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

relativos ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período 

de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 390 de 624



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. Edine Guerra 

Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000866-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000866-78.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JANUARIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por JANUARIO DE SOUZA 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 

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$ 1.392,77 (um mil, 

trezentos e noventa e dois reais e setenta 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.I – PRELIMINAR - 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 2012 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$ 550,96 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis 

centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente JANUARIO DE SOUZA o valor de R$ 

550,96 (quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), relativos 

ao desconto indevido de contribuição previdenciária no período de 2009 a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 391 de 624



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. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000871-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDROSO DA ROSA (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 Processo: 

1000871-03.2018.8.11.0001. REQUERENTE: IRINEU PEDROSO DA ROSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança ajuizada por IRINEU PEDROSO DA ROSA 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 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$ 3.107,10 (três mil, cento e sete reais e dez 

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.I – PRELIMINAR - 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$ 1.489,89 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta 

e nove centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente IRINEU PEDROSO DA ROSA o 

valor de R$ 1.489,89 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta 

e nove centavos), relativos ao desconto indevido de contribuição 

previdenciária no período de 2009 a 2014, a ser acrescido de correção 
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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. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000873-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DA SILVA 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 Processo: 

1000873-70.2018.8.11.0001. REQUERENTE: EULALIO DA SILVA FRANCA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por EULALIO DA SILVA 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 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$ 

3.692,10 (três mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez 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.I – PRELIMINAR - 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$ 1.843,97 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa 

e sete centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente EULALIO DA SILVA FRANÇA o 

valor de R$ 1.843,97 (um mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa 

e sete 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 
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(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. Edine Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000875-40.2018.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO CELSO MARTINS 

PIMENTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por JOÃO CELSO MARTINS PIMENTA 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 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$ 3.184,47 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e 

quarenta 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.I – PRELIMINAR - 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$ 1.489,89 (um mil quatrocentos e oitenta e nove e oitenta e 

nove centavos). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente JOÃO CELSO MARTINS PIMENTA o valor 

de R$ 1.489,89 (um mil quatrocentos e oitenta e nove e oitenta e nove 

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 
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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. Edine 

Guerra Gomes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SEBASTIAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001175-02.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMILSON 

SEBASTIAO DE QUEIROZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ADEMILSON 

SEBASTIÃO DE QUEIROZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento 

da ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre as 

verbas de caráter provisório no período de 03/2014 a 03/2017, e 

restituição das parcelas anteriores no montante de R$ 4.382,11 (quatro 

mil, trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Decido. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. I - Da 

Ilegitimidade Passiva Trata-se de pedido de restituição de contribuição 

previdenciária que abrange período posterior a janeiro/2015, relativo ao 

servidor na ativa. A LC nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT-PREV 

é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (01/01/2015), como neste caso. Diante do exposto, 

RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO 

referente aos pedidos relacionados ao período posterior a janeiro/2015, e 

do MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV ao período anterior a 

janeiro/2015. II – Do Mérito O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Passo a analisar o pedido de desconto de 

contribuição previdenciária sobre parcela correspondente ao cargo em 

comissão, restringindo ao Estado de Mato Grosso o período de 03/2014 a 

12/2014 e ao MTPREV de 01/2015 a 03/2017. A questão trazida a juízo 

não demanda maiores digressões, pois o art. 40 da Constituição Federal 

versa sobre as regras de contribuição previdenciária. Assim como, o 

Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não 

incide contribuição previdenciária "(...) sobre a vantagem não incorporável 

ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao 

exercício de função ou cargo comissionados" (RE nº 463.348/PR, AI 

799026 AgR/PE). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO 

COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI 9.783/99. TEMA PACIFICADO. 1. 

Está pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária a 

partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99. 2. Precedentes: 

EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; (...)” (AgRg no REsp 1366263 

/ DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, T2, DJe 06/09/2013). Verifico que 

a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à 

remuneração relativa ao cargo efetivo. Assim, se extrai das fichas 

financeiras da parte requerente que a contribuição previdenciária de 11% 

(onze por cento) incidiu sobre o valor descrito no “FDE.SECRET. ESC 

/PEB”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado no id. 

13195741 verifico que apresenta o valor principal do débito, relacionado 

ao período total em que almeja a restituição. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre o indébito incide correção 

monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., 

conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as 

alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do STJ dispõe 

que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do 

trânsito em julgado da sentença.” Frente ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, DECLARO a inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre as parcelas recebidas do cargo em comissão e 

CONDENO a restituição dos valores descontados a maior, restringindo ao 

Estado de Mato Grosso o período de 03/2014 a 12/2014 e o MTPREV de 

01/2015 a 03/2017, totalizando em R$ 4.382,11 (quatro mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e onze centavos), a ser acrescido de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09, E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 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. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO BARROS CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000122-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADAUTO BARROS 

CEBALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ADAUTO 

BARROS CEBALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

o recebimento de diárias no valor de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e 

dez reais) referente ao seu deslocamento de Cáceres/MT para a cidade 

de Pontes e Lacerda/MT, em caráter de urgência, por determinação 

superior do Comando Regional V da Policia Militar, bem como indenização 

por danos morais. Citado, o reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Decido. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 
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indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. A LC nº 555/2014 (Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso), dispõe sobre o direito ao recebimento 

de diárias pelo servidor, vejamos: “Art. 63 São direitos, indenizações e 

vantagens eventuais dos militares estaduais, nas condições previstas 

nesta lei complementar e em legislação ou normas específicas e/ou 

peculiares: I - subsídio; (...) XVIII - diárias; XIX - fardamento; XX - ajuda de 

custo; (...) Art. 127 Diárias são antecipações pecuniárias destinadas a 

atender despesas extraordinárias do militar estadual que se deslocar 

temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, 

na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, 

dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade do 

posto ou da graduação que exerce. Parágrafo único. As diárias serão 

concedidas por dia de afastamento e terão os valores e processamento 

regulados por norma peculiar”. (negritei) O Decreto nº 2.101/2009 dispõe 

sobre a concessão de diárias a servidores públicos, constando em seu 

artigo 1º, que: “Art. 1º O servidor civil ou militar e empregado público da 

Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, 

afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território 

nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a 

passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e 

locomoção, na forma estabelecida neste Decreto”. Assim, em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que houve a designação da 

parte requerente, por ordem superior (Ordem de Serviço nº 

042/CRBM-5/2015) para atuar, em caráter de urgência, na comarca de 

Pontes de Lacerda/MT, no período compreendido entre 11 a 25 de 

novembro de 2015 (Id. 11468770). Dessa forma, em vista da 

excepcionalidade e caráter de urgência, o pagamento das diárias 

pleiteadas é medida que se impõe, conforme autorizado pelo art. 1º, § 3º, 

do referido Decreto, vejamos: “§ 3º Em casos excepcionais, para atender 

demandas emergenciais ou de caráter secreto, com as devidas 

justificativas e havendo concordância do servidor, a formalização do 

processo de empenho e pagamento da diária poderá ser efetuado durante 

ou após a viagem e terá natureza de reembolso”.(g.n.) Portanto, faz jus a 

parte requerente a quantia de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez 

reais), relativos à quatorze e meia diárias, conforme disposto no Processo 

Administrativo nº 140243/2016 (Id. 11468865). Quanto ao dano moral 

pleiteado, verifico que não ficou demonstrado os elementos da 

responsabilidade civil capaz de ensejar indenização. Além disso, o fato de 

buscar o Poder Judiciário não implica necessariamente o direito de 

indenização por danos morais em desfavor do aludido requerido, sob pena 

de banalização do instituto. Partindo dessa premissa, a parte requerente 

não conseguiu estabelecer a lesão a nenhum dos bens jurídicos tutelados. 

E mais, “(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência 

do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o 

autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá 

sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, que 

invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 

269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Frente ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente o 

valor de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais) referente às 

diárias, não pagas no período entre 11/11/2015 a 25/11/2015, acrescidos 

dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) 

a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o 

efetivo prejuízo, nos termos e condições fixados na decisão definitiva 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE. E, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 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. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2018.8.11.0001
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EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414/O (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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 PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000119-31.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO 

HENRIQUE SOUZA LANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de ação de cobrança proposta 

por EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA, objetivando o recebimento da 

diferença da ajuda de custo, em decorrência de transferência para outra 

Comarca, por acreditar que o pagamento foi feito a menor. Citado, o 

requerido apresentou defesa, 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. A 

ajuda de custo está regulamentada pela LC nº 555, de 29/12/2014, nos 

seguintes termos: “Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as 

despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato 

do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 

(trinta) dias. Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) 

subsídio mensal do militar. Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o 

militar estadual: I - movimentado por interesse próprio; II - movimentado da 

sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 

(trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a necessidade e a 

efetiva mudança. Art. 133 Restituirá a ajuda de custo o militar estadual que 

a tenha recebido nas formas e circunstâncias abaixo: I - integralmente, de 

uma só vez, quando deixar de seguir destino. II - pela metade do valor 

recebido, quando até 06 (seis) meses após ter seguido para nova 

unidade: a) for a pedido, exonerado do cargo; b) regressar a pedido. Art. 

134 A ajuda de custo não será restituída pelo militar estadual ou seus 

beneficiários quando: I - após ter seguido destino, for mandado regressar; 

II - ocorrer o falecimento do militar estadual, quando já se encontrar no 

destino”. Verifico nos autos que a parte requerente foi transferida por 

determinação da administração pública da cidade de Campo Verde/MT 

para o município de Várzea Grande/MT, conforme se infere do Boletim 

Geral Eletrônico da PMMT n° 1559 de 31/08/2016 (id. 11459671) por 

necessidade do serviço. Consta na ficha financeira de setembro/2016 que 

recebeu ajuda de custo no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 

reais) – id. 11459656 - Pág. 1, e no mesmo mês recebeu a título de 

subsídio o valor de R$ 16.267,75 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos) em razão disso, é devida a 

diferença do valor da ajuda de custo pago a menor. Frente ao exposto e 

por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar para parte requerente a 

importância de R$ 7.467,75 (sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 

e setenta e cinco centavos), referente à diferença da ajuda de custo, 

acrescidos dos juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97) a partir da citação e correção monetária desde o pagamento 

realizado a menor (09/2016) pelo IPCA-E, nos termos e condições fixados 

na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870947/SE. E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 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. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000661-49.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SUELY DAS DORES 

DA SILVA KOVALSKI REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de ato administrativo proposta por SUELY DAS DORES DA SILVA 

KOVALSKI contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando anular o ato 

administrativo de realização de desconto sobre o seu subsídio, relativo ao 

pagamento retroativo de elevação de nível, a título de ressarcimento ao 

erário, e abstenção de efetuar novo desconto a título de ressarcimento. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Atento aos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. - Da Preliminar de Nulidade de 

Citação A parte requerida alega nulidade de citação, sob o argumento de 

que a citação não teria sido realizada de forma pessoal. Contudo, a 

fazenda municipal foi citada de forma pessoal, mediante Oficial de Justiça, 

conforme se depreende da certidão de id. 12663250. Portanto, rejeito a 

preliminar de nulidade. – Do Mérito Compulsando os autos, se verifica que 

a parte requerente não faz jus ao recebimento de progressão funcional 

(elevação de nível), com efeitos financeiros retroativos, desde a data da 

solicitação, pois a Portaria SMGE nº 1424/2013, que regulamenta a LC nº 

225/2010 (que fundamenta a concessão da elevação de nível do 

Município), estabelece em seu artigo 1º, que: “Todo e qualquer direito 

relativo a servidores da Administração Pública Direta e Indireta do 

Município de Cuiabá somente surtirá seus efeitos legais a partir da data de 

publicação da respectiva portaria de concessão, ressalvados os casos 

em que a lei dispuser de forma diversa, bem como aqueles direitos cuja 

natureza prescinde de publicação formal.” Deste modo, a regra é que os 

atos e leis não retroagem e passam a produzir efeitos a partir da sua 

publicação, de modo que retroatividade é uma excepcionalidade que deve 

estar calcada em norma legal expressa, o que não é o caso dos autos. É 

cediço que a autotutela administrativa consiste no poder da Administração 

Pública rever seus próprios atos, seja em decorrência de vícios de 

ilegalidade ou por motivos de conveniência e oportunidade, sem que 

necessite recorrer ao Judiciário para tanto. Entretanto, este poder deve 

ser utilizado de forma a respeitar os direitos adquiridos, neste sentido 

dispõe a Súmula 473, do STF: “A administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial”. Com isso, a Administração Pública, 

poderá valendo do seu dever-poder de autotutela, corrigir o ato e 

suspender o pagamento indevido, porém tendo sido auferido de boa-fé e 

por erro da Administração Pública, não será cabível o ressarcimento ao 

erário, diante da natureza alimentar desses valores e em prol da 

segurança jurídica e na garantia das estabilizações das relações jurídicas. 

Neste sentido, segue jurisprudência: “SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO 

A MAIOR DE VENCIMENTO. DOBRO. DISCREPÂNCIA EXORBITANTE. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. MÁ-FÉ. MANIFESTA. A 

Administração Pública, constatando o pagamento de vencimento a maior, a 

servidor público, pode e deve, valendo-se de seu Poder-dever de 

Autotutela, corrigir o ato e suspender o pagamento indevido. Se servidor 

público tiver auferido de boa-fé verbas indevidamente vertidas, por erro 

da Administração Pública, não será cabível o ressarcimento ao erário, 

mormente diante da natureza alimentar desses valores. É nesse sentido a 

jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ, que definiu a 

questão, inclusive, em sede de procedimento de recurso repetitivo. 

Todavia, caracterizada a má-fé do servidor ao receber os valores 

indevidos, é lícita a determinação de ressarcimento ao Erário, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Recurso de apelação conhecido e não 

provido”. (TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111770235 (TJ-DF), Orgão 

Julgador 6ª Turma Cível, Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 314, Relator 

Ana Maria Duarte Amarante Brito) Ademais, verifico que a parte requerida, 

em parecer, deferiu o pedido da servidora, quanto à elevação de nível com 

efeitos a partir de julho/2017 (Portaria 566-EN/2017GS/SME), conforme Id. 

12368982. Ato seguinte, amparando-se no poder de autotutela, a 

Administração, por meio de outro parecer determinou o desconto dos 

valores recebidos a maior pela parte requerente (Id. 12368993), no valor 

de R$ 2.080,09 (dois mil e oitenta reais e nove centavos). Portanto, assiste 

razão a parte requerente, em parte, pois ao receber o parecer 

administrativo deferindo a elevação de nível com efeitos a partir de 

julho/2017, obteve a expectativa de que os valores recebidos eram legais 

e definitivos, impedindo, assim, que ocorresse desconto dos mesmos, 

ante a boa-fé do servidor público.[1] A propósito: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que "quando a 

Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em 

pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os 

valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra 

desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".(Resp 

1.244.182/PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 

8/STJ). 2. Todavia, in casu, o que aconteceu foi simplesmente erro no 

Sistema de Pagamentos do Ministério da Fazenda, e não interpretação 

errônea do texto legal. O Tribunal a quo expressamente registrou: '(...) o 

que houve, na verdade, foi um equívoco do Sistema de Pagamentos, do 

Ministério da Fazenda que, uma vez constatado, obriga a Administração 

Pública a saná-lo e a buscar a restituição da situação dos envolvidos ao 

seu status quo ante.' 3. Agravo Regimental provido." (STJ AgRg no REsp 

1.278.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 18/12/2012, DJe 15/02/2013.) (negritei) Frente ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, ratifico a tutela concedida no id. 12540975, no 

mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para DECLARAR nulo o ato administrativo de realização de desconto a 

título de ressarcimento ao erário sobre o subsídio da parte requerente, 

relativo ao retroativo de elevação de nível “TDIMédio+ Profissionalizante 

para TDI Superior”. E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 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. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Wladys Roberto F. do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal [1] Precedente: STJ RECURSO 

REPETITIVO - REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23, DE 17 DE DEZEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Maria Luiza Soares, matrícula nº 4710, 

como Gestora Administrativo 2, na Central de Administração, no período 

de 07 a 16 de janeiro de 201 9, em razão do usufruto de férias da 

servidora Josumira Geny Mamede de Lucena Beck, matrícula nº 7758.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 22, DE 17 DE DEZEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;
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 Artigo 1º - Designar o servidor Adão Pimentel da Silva, matrícula nº 1902, 

como Gestor Administrativo 2, na Central de Administração, no período de 

07 a 16 de janeiro de 201 9, em razão do usufruto de férias d o servidor 

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira, matrícula nº 9649.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 19, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 186-2018-Gab. datado de 07.12.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Kamilla Thayane Wande dos Santos 

Ferreira, portadora da Cédula de Identidade RG - 18895581 SSP- MT, 

cadastrada no CPF 044.122.761-98, para exercer o cargo de Assessor de 

Gabinete II, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em 

exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 20, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal, por intermédio do Ofício nº 186-2018-Gab. 

datado de 07.12.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhora Edinéia Colombo do Prado, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 10860045 SJMT, cadastrada no CPF 

003.673.011-48, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 021, DE 17 DE DEZEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Maíza Bergamasco Silvério, matrícula nº 

25128, como Gestora Judiciário , na 1ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública, no período de 07 a 26 de janeiro de 2019, em razão do usufruto 

de férias da servidora Debora Yanes Pereira Cláudio , matrícula nº 10069.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002930-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (EXECUTADO)

GILSON SILVA TENORIO (EXECUTADO)

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

 

Do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001322-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Do advogado do autor, para manifestar no prazo de 5 (cinco dias, sobre o 

petitório e documentos de Id. 17116809.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004885-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA RUBIA WALOSK DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

 

Do advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de Id. 17004539, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003594-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON FABIO GONCALVES LEITE (REQUERIDO)

 

Do advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão da Oficiala 

de Justiça de Id. 16507396, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1009758-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA GUILHERME RAIMUNDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1009758-04/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Rosinha 

Guilherme Raimunda. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e 

Outros. Vistos, etc. ROSINHA GUILHERME RAIMUNDA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado e, CARLOS NATANIEL WANZELER e 

JAMES MATTEW MERRIL, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, carreando documentos 

legíveis e indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: 

documento que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, 
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transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes –, o 

comprovante de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora), 

nos termos do art.320, do CPC, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de dezembro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010232-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA FENIX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBECY ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010232-72/2017 Ação: Carta Precatória Autor/exequente: Construtora 

Fênix Ltda. Réu/executado: Albecy Rosa da Silva. Vistos, etc. 

CONSTRUTORA FÊNIX LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ALBECY 

ROSA DA SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

da presente Carta Precatória, carreando aos autos cópia do comprovante 

de recolhimento das custas, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, 

e, 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de devolução. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 15 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & MONTINEGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: Centro

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004444-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

Da advogada da parte requerida, para manifestar sobre o Embargos de 

Declaração de Id. 12454140, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 904099 Nr: 6575-08.2018.811.0003

 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: LUZENI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Dos advogados das partes da decisão de fls. 135/136 e verso: "... Assim, 

hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de 

determinar a suspensão do processo principal, no que tange, apenas e 

tão somente, ao imóvel matriculado sob nº12.204 do 1º Tabelionato e 

Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, até ulteriores deliberações 

deste juízo (arts. 300, CPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, às 08h00min, no CEJUSC. 

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange, apenas e tão somente, ao imóvel 

matrícula sob nº12.204 (arts. 300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, para 

contestar, no prazo de (15) quinze dias, consignando-se que não 

contestando o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 

inicial (Art. 679, CPC). Quando da citação deverá ser observado o 

disposto no art. 677, §3º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 07 de dezembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 904099 Nr: 6575-08.2018.811.0003

 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: LUZENI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6575-08/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Luzeni de Jesus.

Embargado: Rondon Plaza Shopping Ltda.

 Vistos, etc.

LUZENI DE JESUS, com qualificação nos autos, ingressa neste juízo com a 

presente “Ação de Embargos de Terceiro” em desfavor de RONDON 

PLAZA SHOPPING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos.

Aduz a embargante que convivera em união estável com o Sr. Atônio 

Pimentel da Silva e, durante a união, adquiriram o imóvel descrito e 

caracterizado nos autos à (fl.05); que, o referido imóvel fora partilhado na 

proporção de (50%) cinquenta por cento para cada, conforme matrícula à 

(fls.129/132); que a dívida não fora contraída em seu benefício.

Ademais, que sobre o aludido imóvel recaíra penhora conforme certidão 

do Senhor Oficial de Justiça, datado em 22.02.2016 (fls.120/121).

Por fim, requer a embargante em sede de tutela provisória de urgência o 

sobrestamento dos autos n°6848-36.2008.811.0003, a fim de que não seja 

praceado o bem imóvel descrito e caracterizado nos autos, conforme item 

‘2’ de (fl.15).

D E C I D O:

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.126/134).

Ademais, retifico o valor da causa, devendo constar na capa dos autos e 
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no Sistema Apolo a importância de R$1.180.000,00 (um milhão e cento e 

oitenta mil reais), eis que o valor da causa deverá corresponder ao valor 

do bem constrito. Nesse sentido eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALOR DO 

BEM CONSTRITO, LIMITADO AO DÉBITO EM EXECUÇÃO. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70057146755 RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 01/11/2013, Décima Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - 

DECLARAÇÃO DE POBREZA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DOS AGRAVANTES 

DE QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS 

DO PROCESSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

INFIRMEM A DECISÃO DE INDEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. 

EMBARGOS DE TERCEIROS – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO 

BEM LEVADO À CONSTRIÇÃO, NÃO PODENDO, CONTUDO, EXCEDER O 

VALOR DA DÍVIDA. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-SP - 

AI: 22529158620158260000 SP 2252915-86.2015.8.26.0000, Relator: 

Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 16/03/2016, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2016)

No mesmo trilho, determino o recolhimento das custas e taxas judiciais 

remanescentes, sob pena de extinção.

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do 

trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos 

concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA DE 

CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. PENHORA. 

MEAÇÃO. I ? A suspensão de medidas constritivas incidentes sobre o 

bem exige que o domínio ou a posse estejam suficientemente provados, 

conforme previsão contida no artigo 678, caput, do Código de Processo 

Civil. II ? Não há falar em defesa da meação se o imóvel constrito não é de 

propriedade do agravante, porque foi adquirido e registrado pelo cônjuge 

antes do casamento, cujo regime é da comunhão parcial de bens. III ? 

Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07173552020178070000 DF 

0717355-20.2017.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

13/04/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

20/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO A 

QUO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER A POSSE DOS 

AGRAVADOS SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO E SUSPENDER O LEILÃO 

JUDICIAL DESIGNADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO 

ARTIGO 561 DO CPC – POSSE MANTIDA – LEILÃO SUSPENSO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve 

ser mantida a sua concessão para a manutenção da posse de quem a 

detém e vem sofrendo turbação.” (TJ-MT - AI: 01538070420168110000 

153807/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 

01/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao 

embargado, o mesmo não se pode dizer em relação à embargante caso o 

imóvel venha a ser expropriado.

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência a 

fim de determinar a suspensão do processo principal, no que tange, 

apenas e tão somente, ao imóvel matriculado sob nº12.204 do 1º 

Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, até ulteriores 

deliberações deste juízo (arts. 300, CPC).

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 13 

de fevereiro de 2019, às 08h00min, no CEJUSC.

Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal, no que tange, apenas e tão somente, ao imóvel 

matrícula sob nº12.204 (arts. 300 e 678, CPC).

Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de (15) quinze dias, 

consignando-se que não contestando o pedido, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC).

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Roo-MT., 07 de dezembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422681 Nr: 4934-97.2009.811.0003

 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): BR ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ORGANICOS LTDA, GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354, LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - 

OAB:18449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que de direito, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760805 Nr: 13818-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA NOSSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da decisão de fls. 353/354, transcrita a parte dispositiva: "...Como frisado 

anteriormente, mesmo diante da revelia da ré, vejo a necessidade do 

processo ser instruído. Para o desate da questão, entendo que a prova 

oral é suficiente, assim, designo o dia 07 de fevereiro de 2.019, às 16:00 

horas, para audiência de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência, a fim de prestarem 

depoimento pessoal. 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. Rondonópolis, 

07/novembro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450561 Nr: 5741-49.2011.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, adotar as 

providências necessárias para a publicação do Edital expedido nos autos, 

BEM COMO, intimá-lo a comprovar sua publicação, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 1651-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Intima-se a parte autora a manifestar-se nos autos acerca da Carta 

Precatoria devolvida, juntada às fls. 340/343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 2628-73.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 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 Romana

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776927 Nr: 5027-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:OAB/MT 17.195, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534, 

VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 Intima-se das partes, na pessoa de seus advogados para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem nos autos quanto ao Auto de constatação de fls. 

130/135, requerendo o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705156 Nr: 13134-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1539-98.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ESPOLIO DE ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 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)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743204 Nr: 3937-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALICE SILVA NASCIMENTO ARAUJO, EDINEY 

FERREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A-ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES 

ARAÚJO PIAU - OAB:DF/21.697

 Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu advogado(a) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos nos autos, requerendo o 

que de direito face a Certidão de Decurso de Prazo de fl. 165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820707 Nr: 3209-29.2016.811.0003

 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: VILMA MURILA QUEIROZ DE CARVALHO, ESPÓLIO DE 

CELIO ANTERO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATALÃO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685 OAB/MT, REJANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:15962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13.372 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n º 3209-29.2016

Ação: Rescisão contratual c/c Indenização por Danos Moral

Autor: Vilma Murila Queiroz de Carvalho

Ré: Catalão Construções e E. Imobiliários Ltda

 Vistos, etc...

 Vilma Murila Queiróz de Carvalho, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de 

Catalão Construções e Empreendimentos Imobuiliários Ltda, pessoa 

jurídica de direito privado.

 Assim, com fulcro inciso V, do artigo 139 do Código de Processo Civil, 

designo o dia 06 de fevereiro de 2019, às 16:00 horas, para audiência de 

conciliação.

 Convoquem-se as partes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 26/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407081 Nr: 2805-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 401 de 624



Conhecimento->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): ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2805-56.2008.811.0003 – Código 407081

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE EXEQUENTE: DUILIO PIATO JUNIOR

PARTE EXECUTADA: ALYNE DE MELO BARBOSA

INTIMANDO: Alyne de Melo Barbosa, Cpf: 87232278187, Rg: 0592141-4 SJ 

MT data de nascimento: 10/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), comerciante.

FINALIDADE: Intimação da executada para, no prazo legal efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.413,84 (dois mil 

quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do 

petitório de fls. 264/265.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e 

documentos de (fls.264/268), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se edital de intimação, com prazo de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à exequente 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível".

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.

 Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44269 Nr: 2374-42.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO 

FIGUEIRA BALBINO, LUCIA MARIA DA S. BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2374-42.1996.811.0003 - Código 44269

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

PARTE REQUERIDA: VELIZY AUTOMOVEIS LTDA e ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO 

FIGUEIRA BALBINO e LUCIA MARIA DA S. BALBINO

INTIMANDO: Autor(a): Banco Santander Banespa s/a, CNPJ: 

60700556000112, brasileiro(a), instituição financeira, Endereço: Rua 

Alvares Penteado, 216, Bairro: Centro, Cidade: São Paulo-SP.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO AUTOR ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE 

NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 5 de dezembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 9335 Nr: 967-74.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAR AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA BRUM DE CASTRO, JORGE ONES 

SANTANA DE CASTRO, LOIVO BRUM DE CASTRO, AGROPECUARIA 

CAIBATÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712806 Nr: 7889-96.2012.811.0003

 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): ANDRE ROGERIO MELO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Vila Aurora-terceira parte, na 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282460 Nr: 5935-98.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E MORAES LTDA CENTER FREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Intima-se a parte autora para que adote as providências necessárias para 

a retirada da Carta de Arrematação expedida nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431479 Nr: 138-29.2010.811.0003

 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: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVIETA CONFECCOES LTDA, NELCIMAR 

DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12.485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720337 Nr: 1380-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA onde se verifica que a parte 

executada efetuou o depósito de valores para pagamento da condenação; 

e a parte exequente concordou com a quantia depositada.

 Dito isto, DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, 

promovido por SIRLEY DA SILVA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o alvará.

 Feitas as anotações, após arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007226-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(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: 1007226-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(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: 1010081-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, 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: 1010081-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, 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: 1000662-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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))

 

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 e documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000337-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR FARIAS DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado da parte requerida para que 

especifique provas que pretende produzir, em 10 dias, ou manifeste-se 

sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010059-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA CUNHA BRAZAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (RÉU)

 

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, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010301-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITALO SOUZA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

LIDIA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (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: 1010301-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO SOUZA RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

LIDIA ALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (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: 1001705-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1001705-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1001870-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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 

REQUERIDA, acerca da petição da parte autora ID 17079993.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1003180-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO(A))

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO FERREIRA (RÉU)

EVILENE FERREIRA (RÉU)

 

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, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005015-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS ASS E CONS T (RÉU)

 

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 
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autora, acerca do oficio ID 16940529.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005617-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES DAS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RUD LIMA ROSA (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 ID 17150686.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004200-17.2018.8.11.0003

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:

OLIVIA APARECIDA CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-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, para manifestar acerca da contestação ID 14726051.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE LETICIA DE OLIVEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 10514907 e documentos.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008000-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA CRISTINA DA SILVA OAB - GO32476 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI LEILA PETERSEN GUTSCH (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 correspondência devolvida ID 16587424.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001434-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS (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 para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004249-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

MAURINDA FERREIRA DE SANTANA (RÉU)

NELSON ROBERTO MESQUITA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004249-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

MAURINDA FERREIRA DE SANTANA (RÉU)

NELSON ROBERTO MESQUITA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/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, 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: 1003570-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/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, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 
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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: 1007760-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FLORENCIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 13217514.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005594-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELY SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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 e documentos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007295-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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: 1007295-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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: 1001285-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BIZERRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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, 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: 1001285-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BIZERRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007276-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LUISA DANDERFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO GOMES JUNIOR OAB - PR21773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DANIEL SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado , BEM COMO para que 

informe o BAIRRO que vai ser efetuado a diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007789-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RUBENS CAMARGO (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, para manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007708-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUNIOR DE MELO SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RILDO CAETANO DE ALMEIDA OAB - TO310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPOTES PANORAMA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007708-68/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Miranorte – 

TO Autores: Pedro Junior de Melo Santos e Outros. Réus: Vicente 

Celestino Belizário e Outro. Vistos, etc. PEDRO JUNIOR DE MELO SANTOS, 

UILTON DE MELO SANTOS, SIMONE DE MELO SANTOS, MAYSA MELO 

SANTOS, FAGNER DE MELO SANTOS e MATEUS DE MELO SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de VICENTE CELESTINO BELIZÁRIO, com 

qualificação nos autos, e TRANSPORTES PANORAMA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) acoste aos autos petição de distribuição de Carta 

Precatória, a qual deverá estar devidamente acompanhada do mandato 

procuratório, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM, sob pena 

de devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003427-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (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))

 

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 E DOCUMENTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008379-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DA SILVA (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, para requerer o que de direito, face o decurso de prazo de citação 

da parte requerida, sem manifestação conforme IDS 11146434 e 

11146453.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426968 Nr: 9135-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA INES SEMENTES LTDA, ESPOLIO DE 

CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA, RENATO RODRIGUES DA 

CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA, SERGIO RODRIGUES 

DA CUNHA, CRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4.632

 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.182, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445735 Nr: 917-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBU DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE 

CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.229/230, 

bem como de informações de fls.231/232, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701191 Nr: 9169-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARREIRA DE CASTRO E BECKER LTDA ME, 

ARIBERTO JOSE BECKER, DUVERCINA PARREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.167/168, 

bem como de informações de fls.169/170, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416402 Nr: 12065-60.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:PR/39760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.145, 

bem como de informações de fls.146/147, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714225 Nr: 9407-24.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCELO NAVES GUTIERREZ, LUIS 

MARCELO NAVES GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.67, bem 

como de informações de fls.69/71, requerendo, para tanto, o que entender 
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de direito dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700724 Nr: 8696-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da decisão de fls.122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700724 Nr: 8696-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 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 patrono da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar sobre folhas 123/124, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434512 Nr: 3178-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427937 Nr: 10091-51.2009.811.0003

 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 LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - OAB:OAB/MS 

10.636, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14.554, IDELMAR 

BARBOSA MONTEIRO - OAB:9998

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780537 Nr: 6423-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ DRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da Decisão de fls.69, bem 

como de informações de fls.70/71, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782143 Nr: 7053-21.2015.811.0003

 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: IVO CESAR RIBEIRO BERTONI, THIAGO TAUÊ GOMES 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:MT/12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766832 Nr: 809-76.2015.811.0003

 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: AJSDO, CELIA SIQUEIRA, KXSDO, NELICE XAVIER DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT, MARCELA BORGES DE MELO - OAB:OAB/MG 

118.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 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 a se manifestar 

acerca de fl. 121, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794358 Nr: 12079-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/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 ofício de fl.47 v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378150 Nr: 6426-32.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 154/155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786625 Nr: 8861-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DALTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, GASPARIM SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:1634, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:PR/70981

 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.89, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426003 Nr: 8186-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 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 fls.265/270, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802837 Nr: 15540-77.2015.811.0003

 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: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450518 Nr: 5698-15.2011.811.0003

 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: ELIANDRO VALERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376 A 

MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:MT/9.566

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709128 Nr: 4034-12.2012.811.0003

 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: JOSUE GONÇALVES RIBEIRO, GERALDO RIGOTTI 

RIBEIRO, MARCIO LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO, MARIA 

MARGARETH CORREA CARVALHO, THALES RIBEIRO ROMEIRO, DJALMA 

RIBEIRO ROMEIRO, ESPOLIO DE JOSÉ JULIO MAGALHÃES DE ALMEIDA, 

ISABEL RIBEIRO MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESPOLIO DE MARIA DA 

GLORIA RIBEIRO, JORGE LOURENÇO RIBEIRO, MARIA DE LOURDES 

RIBEIRO, ESPOLIO DE RAFAEL RIBEIRO NOGUEIRA, MARIA NASCIMENTO 

NOGUEIRA, JOSÉ GERALDO NOGUEIRA, ZILENE GONZAGA DE ARRUDA 

NOGUEIRA, ARLETE HELENA GARCIA RIBEIRO, CEZAR GARCIA RIBEIRO, 

PAULO GARCIA RIBEIRO, CELESTE GARCIA RIBEIRO NOVAGA, ANTÔNIA 

PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ ELIÉLCIO NOVAGA, DIEGO FREDERICO 

RIBEIRO, DANIELE BIANCA RIBEIRO, DANIEL MARCELO RIBEIRO, 

ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA, RAFAEL RIBEIRO NOGUEIRA 

JUNIOR, ROSANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA, JOSE JULIO 

MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR, ANGELA QUINU MAGALHAES DE 

ALMEIDA, JULIO CESAR MAGALHAES DE ALMEIDA, MARIO ROGERIO 

MAGALHAES DE ALMEIDA, ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274/MT, INGRIDY TAQUES CAMARGO - OAB:15378, 

ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - OAB:OAB/GO 10.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/6.900 /MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRAIDE - OAB:6.900 OAB 

/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.240, RENATA OSÓRIO 

CACIQUINHO BITTENCOURT - OAB:OAB/GO 35.382, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/OAB/MT, RENATO SAITO - OAB:OAB/MT13.392, 

ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - OAB:OAB/GO 10.590, SAMIR 

BADRA DIB - OAB:5205/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-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº486.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719382 Nr: 416-25.2013.811.0003

 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): GEORGE MARQUES DE FREITAS, GEORGE 

MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre fls.79/80, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339274 Nr: 7555-43.2004.811.0003

 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: CIAL COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA, LUIS 

AUGUSTO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADROALDO DA SILVA GERMANO & CIA 

LTDA, REMAGRIL MAQUINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PINHO - 

OAB:70776/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:7898/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706702 Nr: 1433-33.2012.811.0003

 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: BF, TAF, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 398344 Nr: 11831-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILSO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Diante do teor da certidão de fls. 277, autorizo o levantamento dos valores 

penhorados, para a satisfação do débito exequendo, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pelo exequente.

 Com fulcro no artigo 924 inciso II do CPC, julgo extinto o processo.

 Expeça-se o alvará.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431693 Nr: 353-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos e examinados.

Considerando que a executada está em processo de recuperação judicial, 

nos termos da orientação encaminhada a este juízo pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

levantamento de valores.

 Oficie-se ao juízo da recuperação judicial, informando a existência dos 

valores depositados, e aguarde-se a orientação do mesmo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824699 Nr: 4509-26.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA ME, 

WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Da análise dos autos verifica-se a existência de valores penhorados, 

sobre os quais as executadas, embora devidamente intimadas, nada 

manifestaram (fls. 64).

 Dito isto, DEFIRO o pedido de levantamento da quantia bloqueada, para 

cumprimento parcial da obrigação.

 Expeça-se o alvará.

 No mais, prossiga-se no cumprimento das determinações constantes de 

fls. 56.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410510 Nr: 6537-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ESPÓLIO 

DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 devidamente anotada às suas margens, e que são suficientes para 

garantir a execução; e que os imóveis de propriedade da requerente 

trata-se de apartamento residencial e seus anexos (depósitos e 

garagens), DEFIRO o pedido formulado às fls. 465, reconhecendo a 

impenhorabilidade do bem de família (apartamento utilizado para 

residência) e determino a baixa das averbações premonitórias lançadas 

sobre as matrículas dos imóveis descritos no item “a” de fls. 465. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão. No mais, 

prossiga-se com o andamento regular da ação executiva. Intime-me as 

partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728998 Nr: 9728-25.2013.811.0003

 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: ADEILDO APARECIDO VIANA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e examinados.

Cuida-se de cumprimento de sentença.

Às fls. 160/162, a parte requerida colacionou aos autos o comprovante do 

cumprimento da sentença, com o depósito do valor oriundo da 

condenação, e requereu a extinção da presente demanda ante o 

adimplemento realizado.

Instada a manifestar, a parte requerente concordou com o valor 

depositado a título de cumprimento de sentença e pugnou pela expedição 

dos alvarás para levantamento da quantia depositada bem como pela 

extinção do feito (fls. 163/164).

 É o relatório. Decido.

Considerando que a parte requerida informou quanto ao cumprimento da 

obrigação as fls. 160/162, o processo de cumprimento de sentença 

realizou o seu objetivo, abrindo-se vistas para sentença extintiva nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do cumprimento da 

obrigação, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Expeçam-se os competentes alvarás de levantamento de valores na forma 

indicada na petição de fls. 163/164.

Após, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754187 Nr: 9888-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE AMORIM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO COMERCIO DE CALÇADOS 

LTDA-ME(DISTRIBUIDORA UNIÃO), BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A, SIMÃO THADEU ROMERO - OAB:16.960 

OAB/MS

 Vistos e examinados.

Cuida-se de cumprimento de sentença.

Às fls. 229/230, a parte requerida Banco do Brasil S.A. colacionou aos 

autos o comprovante do cumprimento da sentença, com o depósito do 

valor oriundo da condenação, e requereu a extinção da presente demanda 

ante o adimplemento realizado.

Instada a manifestar, a parte requerente concordou com o valor 

depositado a título de cumprimento de sentença e pugnou pela expedição 

do alvará para levantamento da quantia depositada bem como pela 

extinção do feito (fls. 231).

 É o relatório. Decido.

Considerando que a parte requerida Banco do Brasil S.A. informou quanto 

ao cumprimento da obrigação as fls. 229/230, o processo de cumprimento 

de sentença realizou o seu objetivo, abrindo-se vistas para sentença 

extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante do cumprimento da 

obrigação, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios.

Expeça-se o competente alvará de levantamento de valor na forma 

indicada na petição de fls. 231.

Após, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005538-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHIMOLLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1005538-26.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUZA DOMINGOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007996-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FABIANO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013060-07.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerente 

ingressou com a presente ação, para que pudesse frequentar as aulas do 

8ª semestre do curso de Sistema de Informação, regularizando sua 

situação acadêmica; ter acesso a plataforma virtual de ensino, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. Ocorre que segundo consta na 

exordial, o término do curso estava previsto para a segunda metade do 

ano de 2017. Assim, converto o julgado em diligência e determino que o 

autor informe se houve ou não a conclusão do curso e qual a sua atual 

situação acadêmica perante a requerida, bem como traga os 

comprovantes de pagamento do acordo firmado entre as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013226-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BARBOSA JUNIOR BENEVIDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013226-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia os 

benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. No mesmo prazo supra, deverá 

declinar o endereço completo do requerido; regularizar a representação 

processual assinando a procuração outorgada nos autos e a declaração 

de hipossuficiência, eis que apócrifas; bem como juntar o contrato 

mencionado na exordial. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013424-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDES ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013424-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013162-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINO RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013162-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. A exequente pleiteia 

os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência, apesar de ser advogada militante nesta Comarca. Assim, 

intime-a para comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando a última declaração 

de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013260-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013260-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 
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realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013317-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIDES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. S. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013317-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

que fora concedido o benefício da Justiça Gratuita no juízo deprecante, 

cumpra da forma deprecada, servindo esta como mandado. II - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens, procedendo as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013441-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013441-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

que fora concedido o benefício da Justiça Gratuita no juízo deprecante, 

cumpra da forma deprecada, servindo esta como mandado. II - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens, procedendo as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013408-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO JOAQUIM DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013408-25.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Tendo em vista 

que fora concedido o benefício da Justiça Gratuita no juízo deprecante, 

cumpra da forma deprecada, servindo esta como mandado. II - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens, procedendo as baixas necessárias. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013391-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA IKAQUIGADO (AUTOR(A))

RAIMUNDO IKAQUIGADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG SEGUROS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013391-86.2018.8.11.0003. Vistos etc. Os requerentes 

pleiteiam os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não terem condições 

de pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu 

sustento. Entretanto, não trazem aos autos documento que comprove a 

alegada hipossuficiência. Assim, intime-os para comprovarem que 

preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última 

declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013500-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA ALVES (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013500-03.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013286-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA APARECIDA DYONIZIO OAB - SP361085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE SOUSA SANTOS BRITO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013286-12.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte autora 
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para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Ainda, no mesmo prazo supra, deverá regularizar sua 

representação processual juntado o instrumento de procuração e os atos 

constitutivos da empresa autora. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013261-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIVILANIA DELFINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEGITIMA DEFESA FRANCHISING LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013261-96.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013242-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA AZEVEDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Coelho Vignini OAB - SP247816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE HISTER CASADIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013242-90.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que a 

finalidade da missiva é a colheita do depoimento pessoal da requerida, não 

cabendo a este juízo diligenciar para obter as peças necessárias para a 

instrução do feito. Assim, intime a autora para juntar cópia da petição 

inicial e contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

anexado no prazo de 30 (trinta) dias, devolva com as homenagens de 

estilo. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013515-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI ANTONIO MATHEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA (REQUERIDO)

ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013515-69.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013220-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MOREIRA PEREIRA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013220-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013174-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

ELLEN DUARTE RONDON OAB - MT19961/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013174-43.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 
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qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013283-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.F.F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLY FABIANY LEMES SANTANA (EXECUTADO)

VALDINEI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013283-57.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

para comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão 

da assistência judiciária gratuita, juntando a última declaração de Imposto 

de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013310-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO INACIO MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013310-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

juntar a certidão de protesto atualizada, vez que a constante nos autos foi 

emitida em setembro/2018; o comprovante de pagamento do título 

protestado; a fatura que ensejou o débito e/ou o título encaminhado pelo 

tabelionato; a carta de anuência e/ou a negativa da emissão da carta para 

baixa do protesto por parte da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013361-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013361-51.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

completar a inicial, juntando o título negativado com vencimento em 

08.03.2018 e seu respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013378-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SCHROEDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013378-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

completar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a fatura 

completa com descrição dos valores cobrados, no valor de R$ 1.838,72, 

vencimento em 24.08.218; as faturas relativas aos meses de 09/2016 a 

09/2018 e eventual fatura com indicativo de previsão para corte do 

fornecimento de energia. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013379-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013379-72.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite o executado 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação dos bens dados em garantia, para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso os executados não estejam presente no momento do ato, 

intime-o por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado 

advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, 

por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de 

imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique os 

devedores que, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, poderá efetuar 

o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, acrescido das custas e dos honorários 
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advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao 

credor. VIII – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013529-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA BARBOSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013529-53.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerente 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de 

pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013525-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA BARBOSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013525-16.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a patrona da 

autora para regularizar sua representação processual, vez que a 

procuração e documentos pessoais juntados referem-se a pessoa de 

Elineia Rosa Aragão, diferente daquela constante na exordial, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013159-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES-ME (REQUERENTE)

RENATO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013159-74.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a ação foi proposta por Renato Rodrigues Alves, 

advogando em causa própria e Renato Rodrigues Alves – ME, sendo 

endereçada ao Juizado Cível desta Comarca. Assim, intime o autor para 

informar se pretende que o processamento do feito se dê perante esta 

Vara ou em um dos Juizados Especiais Cíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o feito permaneça neste juízo e, em observância aos princípios 

da celeridade e economia processual, deverá o autor, no mesmo prazo 

supra, regularizar sua representação processual em relação a pessoa 

jurídica Renato Rodrigues Alves – ME, bem como proceder o recolhimento 

das custas processuais, vez que não houve requerimento e tampouco 

comprovação da condição de hipossuficiente. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013539-97.2018.8.11.0003

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:

HERMELIO NICOLAU DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013539-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas/taxa judiciárias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção, vez que o Provimento nº 22/2016-CGJ, somente dispensa o 

recolhimento das custas do Cartório Distribuidor. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013416-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013416-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerente 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de 

pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda e/ou cópia da CTPS e do último registro, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013521-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013521-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerente 

pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de 

pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-o para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda e/ou cópia da CTPS e do último registro, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. No mesmo prazo supra, deverá juntar o extrato de negativação 

emitido pelo SPC/SERASA. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013551-14.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013551-14.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerente é 

comerciante e pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter 

condições de pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do 

seu sustento. Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a 

alegada hipossuficiência. Assim, intime-o para comprovar que preenche 

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de 

Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, 

§2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. No mesmo prazo supra, 

deverá juntar o extrato de consumo de sua unidade consumidora e a carta 

de ocorrência descrevendo os meses da suposta recuperação do 

consumo, se caso tenha sido enviada via correio pela requerida. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013445-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013445-52.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ouao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013590-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMAR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013590-11.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013609-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DITORRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013609-17.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

deprecada, servindo a presente como mandado. II - Após, observadas as 

formalidades legais, devolva com as nossas homenagens, procedendo a 

baixa e anotação necessária. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013618-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MATIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013618-76.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

completar a inicial, juntando documento comprobatório do recebimento 

parcial do seguro DPVAT, mencionado na exordial, bem como traga cópia 

do Boletim de Ocorrência lavrado perante a autoridade policial, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013635-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013635-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, juntando 

aos autos, a fatura objeto da lide, no valor de R$ 1.061,05 (um mil e 

sessenta e um reais e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013350-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA REJES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013350-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 13.12.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003629-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISDHAIANE ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003629-80.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003759-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NACIMENTA MARIA BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003759-07.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 16192974 e, ante a concordância da credora no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

7.093,72 (sete mil, noventa e três reais e setenta e dois centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada no Num. 16894051, observando os termos 

do Provimento nº 16/2011-CGJ. Após, encaminhe o feito ao departamento 
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competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002608-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002608-69.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora para 

informar se o depósito realizado pela requerida no Num. 17036942 (R$ 

11.148,10) satisfaz a integralidade do débito e, em havendo saldo 

remanescente traga o demonstrativo atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002470-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002470-68.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009332-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMOS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006610-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante a presença de 

menor no polo ativo da lide, ouça o representante do Ministério Público, 

nos termos do artigo 178, II, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004568-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004568-60.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 
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ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001859-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência, e determino que a requerida Damasceno 

Comércio de Materiais para Construção Ltda, traga cópia das NF sob os nº 

690736 – valor R$ 1.198,00, emitida em 07.12.2016 e nº 690626, valor R$ 

1.667,56, emitida em 06.12.2016, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, 

determino que a ré Losango Promoções de Vendas Ltda traga a NF que 

ensejou a cédula de crédito bancário do Num. 10339982, no mesmo prazo 

supra. Vindo a documentação, dê-se vista ao autor e, após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002058-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DE OLIVEIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002058-74.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o patrono do 

autor, uma vez mais, via DJE, para promover o andamento do feito 

indicando o atual endereço de seu constituinte, ante os termos da certidão 

do Sr. Meirinho no Id. 12545967, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENAIR GONCALVES BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004868-56.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do andamento do feito até o dia 27.12.2018. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime o autor para promover o andamento do feito 

declinando o endereço para citação do requerido no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002127-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANGELO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002127-09.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

para que traga aos autos o demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743922 Nr: 4329-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO E CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:12819

 Intime a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído (fls. 

90-v), para pagamento do débito no valor de R$ 5.743,28 - no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801766 Nr: 15091-22.2015.811.0003

 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: TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A. - Superintendencia 

Regional, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Alice Coelho Neves - 

OAB:17943, Valdirene Jesus de Souza - OAB:MT 18.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103082, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO 

BANCO REQUERIDO - FLS. 460/461 E 465/468 VERSO, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816354 Nr: 1703-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI JOSE MANDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA, MARIA 

ZÉLIA DE MATOS, URACI CANDIDO DE ALMEIDA, JAIR GONÇALVES DE 

MATOS, LUZINETE ALMEIDA DA SILVA, ADEMILSON SANTANA DA 

SILVA, ADONTINO CANDIDO DE ALMEIDA, CARMELITA CANDIDO DE 

ALMEIDA, VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA, VALDIR CANDIDO DE 

ALMEIDA, ARMINDA DE ALMEIDA SILVA, IVANILSO FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS.109, BEM 

COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006549-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006549-90.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pretende 

obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de 

sua residência, vez que a fatura com vencimento em 30.07.2017 foi 

emitida no importe de R$ 2.600,07 (dois mil, seiscentos reais e sete 

centavos), referente a valores retroativos. Ainda, pugna pela exclusão de 

seu nome do cadastro de inadimplentes em relação a fatura extraordinária. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, e não corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade 

Consumidora nº 6/2273487-5, restando identificada como cobrança de 

“recuperação de consumo” relativo ao período de 05/2016 a 02/2017, 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. Ademais, a autora comprovou que sempre efetuou o pagamento de 

todas as faturas de energia e que não houve alteração de seu 

consumo/valor das parcelas, mesmo após a inspeção realizada pela ré 

descrevendo a anormalidade de “ligação invertida – intervenção de 

terceiros”. Ainda restou demonstrado que a demandante ingressou com 

Reclamação junto ao PRONCON para resolver o impasse, que restou 

inexitosa. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2273487-5, em relação ao débito no 

valor de R$ 2.600,07 (dois mil, seiscentos reais e sete centavos), com 

vencimento em 30.07.2017, bem como seja oficiado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao 

débito acima descrito, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. . No que tange à audiência de conciliação, têm-se que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 421 de 624



Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013582-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013582-34.2018.8.11.0003. Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a habilitação de crédito em inventário que 

tramita perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, cuja 

distribuição foi realizada por dependência ao feito sob o nº 

1008537-49.2018.811.0003. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017/TP, determino a remessa destes autos a 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, para vinculação ao feito sob o nº 

1008537-49.2018.811.0003. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013152-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013152-82.2018.8.11.0003. Vistos etc. FÁBIO RODRIGUES 

DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado aos autos, ingressou com a 

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face de 

BANCO J. SAFRA S.A, também qualificada nos autos. Após consulta ao 

Sistema PJE, constatou-se a existência da Ação de Busca e Apreensão 

que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº 

1008455-18.2018.8.11.0003, distribuída em 24.09.2018, tendo por objeto o 

contrato de financiamento descrito na exordial. A Ação Revisional que 

tramita perante o juízo da 1ª Vara Cível foi distribuída em 21.08.2015 e a 

distribuição do presente feito ocorreu em 04.11.2015. O artigo 55, passou 

a dispor: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda o §3º, do art. 55: “Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifei) Assim, com o 

fito de se evitar decisões conflitantes, faz-se necessário a reunião dos 

feitos. Tal possibilidade encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3ª E 4ª VARAS 

ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO, AMBAS DA COMARCA DE 

CUIABÁ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – 

MESMO CONTRATO – CONEXÃO – JULGAMENTO CONJUNTO PARA 

EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – IMPROCEDÊNCIA. Diante de Ação de 

Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, fundados no mesmo 

contrato, deve ser reconhecida a conexão para reuni-las, evitando 

decisões conflitantes. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)” (grifei) 

“JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARANATINGAEMENTA CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO 

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS 

DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para 

responder a Ação de Busca e Apreensão, o devedor fiduciário já havia 

manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é 

notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o 

julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso 

concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e 

Apreensão, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do 

Juízo que despachou primeiro. Conflito improcedente. (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)” (grifei) Quanto a verificação do 

juízo prevento, o artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no 

momento da distribuição da inicial. Assim, considerando a necessidade da 

reunião das demandas e em consonância aos ditames do §3º, do artigo 

55, do CPC, declino a competência em favor do Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado ao feito sob o nº 1008455-18.2018.8.11.0003, que lá 

tramita. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013239-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE COELHO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013239-38.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NIY3664), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.
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Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013225-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DO BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

HELCIO FERRANDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013225-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente missiva é oriunda do 6º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Assim, em observância a Resolução nº 

11/2017/TP, a presente Carta Precatória deverá ser distribuída para um 

dos Juizados Especiais desta Comarca, os quais são competentes para 

processar as Cartas Precatórias oriundas de Juizados Especiais 

deprecantes. Entretanto, como o Sistema do PJE não é vinculado ao 

Sistema PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, determino 

o arquivamento do presente com a baixa a anotações necessárias. Intime 

a parte autora desta decisão, vez que não haverá redistribuição/remessa, 

ante a incompatibilidade de sistemas, bem como para promover a correta 

distribuição ao Juízo competente, qual seja, um dos Juizados Especiais 

desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013063-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANDA MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013063-59.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (OAS6960), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o 

juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013517-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA OAB - MT18224/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (RÉU)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1013517-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar que a 

segunda requerida realize o cadastro do veículo automotor, ASX 2.0 CVT 

FLEX 2WD, de Cor: PRATA APEX, Chassi: 93XFTGA2WJCH34784, perante 

a BIN – Base de Índice Nacional. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito alegado pelo autor se consubstancia na própria 

narrativa fática apresentada na inicial, bem como os documentos 

acostados aos autos. Analisando os autos, observa-se que os 

documentos anexados demonstram que o demandante teria adquirido um 

veículo das empresas requeridas, as quais não providenciaram o devido 

cadastramento do automóvel na Base de Índice Nacional – BIN. O artigo 

125, I, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que: Art. 125: As 

informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as 

características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM: I 

- pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de 

veículo nacional;” O perigo de dano é evidente, uma vez que o requerente 

está impossibilitado de utilizar o veículo adquirido, diante da inexistência de 

cadastro na base de dados pertinente, gerando óbices ao processo de 

regularização e emplacamento do veículo, objeto da lide. Nesse sentido é o 

entendimento: “Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos 

morais e materiais – Aquisição de veículo importado – Consumidor que não 

conseguiu realizar a transferência do bem por ausência de cadastro do 

veículo no Banco de Índices Nacional – BIN – Vício do produto 

configurado, eis que tornou o veículo impróprio para o uso – 

Responsabilidade solidária do fabricante e concessionária perante o 

consumidor lesado, posto que integram a mesma cadeia de fornecimento 

do produto adquirido pelo autor – Inteligência do art. 18 do CDC – Inversão 

do ônus da prova – Cabimento – Inegável a hipossuficiência e 

vulnerabilidade do autor perante a apelada (ré), pois, somente esta possui 

todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços e produtos 

que oferece – Fabricante do veículo que não comprovou a efetivação do 

cadastro do veículo. Outrossim, não logrou demonstrar que o ordenamento 

jurídico ou regulamentações complementares do órgão de trânsito, 

atribuem à concessionaria ou revendedora de veículo, em caráter 

exclusivo, a obrigação de registro o veículo na Base de Índice Nacional – 

BIN – Responsabilidade consolidada – Dever de indenizar – Danos morais 

– Ocorrência – Razoável admitir a frustação do consumidor que fica 

privado do veículo adquirido, pois não só tem em mira o gozo que este bem 

de consumo pode proporcionar, mas também a funcionalidade que o 

automóvel propicia em termos de logística, máxime em se tratando de 

utilitário, razão pela qual a impossibilidade de uso do veículo, traz inegável 

aborrecimento na dinâmica de seu cotidiano e, com efeito, em sua vida 

privada – Valor da indenização fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e critérios jurisprudenciais – Sentença mantida – Recurso 

improvido.” (TJSP, Processo APL 40014857020138260564 SP 

4001485-70.2013.8.26.0564 Orgão Julgador 29ª Câmara de Direito Privado 

Publicação 10/05/2017 Julgamento 10 de Maio de 2017 Relator Neto 

Barbosa Ferreira). Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência para 

determinar que a segunda requerida, realize o cadastro do veículo 
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automotor ASX 2.0 CVT FLEX 2WD, de Cor: PRATA APEX, Chassi: 

93XFTGA2WJCH34784, perante a Base de Índice Nacional - BIN, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013356-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013356-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de restauração de registro civil, cuja matéria é de competência da Diretoria 

do Fórum, devendo, inclusive tramitar na forma física. Assim, declaro a 

incompetência deste juízo e determino o arquivamento do presente com a 

baixa e anotações necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez 

que não haverá redistribuição/remessa, bem como para promover a 

correta distribuição do pedido junto Diretoria do Fórum desta Comarca. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012507-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS ESTALISLAU BEDIN (REQUERENTE)

NELCI FERREIRA BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERNANDES GRILLANDA (REQUERIDO)

JULIANO CALIS MACHADO (REQUERIDO)

JEOVANI SOMAVILLA BAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012507-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

pleiteiam a outorga de tutela de urgência para compelir o primeiro requerido 

ao pagamento mensal, a título de alimentos provisórios, no importe de 30% 

(trinta por cento) da média salarial da vítima, em favor de cada autor 

menor, até o julgamento da lide. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados 

nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória para 

averiguar acerca da culpa exclusiva do réu no evento danoso. Cumpre 

ressaltar, que o instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com 

vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a 

outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a 

antecipação do próprio mérito do pedido. Portanto, vê-se a necessidade 

de impulsionar a instrução processual, principalmente porque neste 

momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, 

pelo que indefiro a medida pleiteada. Quanto à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013282-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINO RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013282-72.2018.8.11.0003. Vistos etc. REINALDO MANOEL 

GUIMARÃES, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de VITORINO RIBEIRO FILHO, visando o 

recebimento do débito no valor de R$ 14.769,69 (Quatorze Mil, Setecentos 

Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos), O Art. 3º, inciso I, e 

art. 53, da Lei 9.099/95 dispõe que: Art. 3 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; (...). (...) Art. 53. A execução 

de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei.”(grifei) Deste modo, não se tratando a ação de 

valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, tampouco 

de matéria complexa a exigir outros meios de prova, não há que se 

tramitar perante a Justiça Comum, devendo a ação ser devidamente 
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encaminhada a um dos Juizados Especiais Cíveis, desta Comarca. A 

respeito desse tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, JUSTIÇA 

COMUM. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. Não se tratando de valor que exceda 

o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, cabe ao Juizado Especial 

Cível a competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, de acordo com o disposto no artigo 3º, §3º, 

da Lei nº 9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70076300359, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial 

Cível a causa cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a 

competência do Juizado Especial Cível. Os critérios de definição estão na 

Constituição da República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito 

de manipular a jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial 

Cível é nele que deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que 

transcorra na Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno 

valor, aliada ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a 

competência do Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser 

ajuizada no Juizado Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, 

encaminhá-las à Justiça Comum com o requerimento da assistência 

judiciária gratuita para prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, 

corresponde á demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. 

(Conflito de Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

13/01/2016). Ex positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados 

Cíveis desta Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal 

não é vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com a baixa a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, um 

dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013166-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

ALYSON LEMES DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA DE MELO (EXECUTADO)

VIRGILINA DE MELO FERREIRA (EXECUTADO)

JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013166-66.2018.8.11.0003. Vistos etc. O credor além dos 

pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela tutela antecipada para 

penhora dos imóveis descritos na exordial para garantir a execução. 

Ocorre que se trata de pedido genérico sem qualquer comprovação de 

que os devedores estejam ocultando ou dilapidando seu patrimônio. 

Ressalto que o próprio procedimento da ação executiva, prevê que em 

não havendo o pagamento do débito após a citação da parte devedora, 

será formalizada a penhora de bens e, no caso de não ser possível a 

citação do devedor, o oficial de justiça efetuará o arresto de seus bens. 

Ademais, no presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada 

pelo credor, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza o deferimento do 

pleito. Veja o entendimento jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO 

REGIMENTAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO 

LIMINAR DE ARRESTO Indeferimento do pedido liminar - Ausência do 

periculum in mora Requerimento cautelar formulado antes mesmo da 

citação das executadas Pendências financeiras em nome da empresa e 

existência de ações judiciais ajuizadas contra as executadas não 

constituem periculum in mora autorizador do arresto cautelar O agravante 

não demonstrou qualquer das situações previstas no art. 813 do CPC, não 

havendo indicativo de dilapidação ou desvio de patrimônio, a justificar a 

concessão do arresto cautelar RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AGR: 

22280113620148260000 SP 2228011-36.2014.8.26.0000, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 25/03/2015, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/03/2015)” Posto Isso, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência. Ainda, indefiro o pedido do credor constante no 

item “5” do Num. 16872394, vez que se trata de diligência da parte, 

conforme dispõe os artigos 799, IX e 828, do CPC. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Cite a parte executada para pagamento do débito, no 

prazo de 03 (três) dias. Fixo os honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento 

integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). Não formalizado o 

pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 

(três) dias, proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bastem para 

o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso o executado reconheça o 

crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do 

depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013392-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013392-71.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para que a requerida se abstenha 

de negativar seu nome e/ou submetê-lo a protesto, em razão do contrato 

descrito na exordial. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 
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demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante 

demonstrou, a aparência da probabilidade de seu direito, mediante a 

juntada do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e 

parcelamento imobiliário realizado entre as partes, bem como comprovou 

que todas as parcelas estão com pagamento regular até a de nº 54/150, 

com vencimento em 10.12.2018. O risco da ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação justifica-se pela intenção da autora em rescindir o 

contrato firmado entre as partes, havendo a necessidade de discutir em 

juízo as cláusulas para tal finalidade e, caso haja negativação de seu 

nome em razão da suspensão do pagamento das parcelas vincendas 

acarretará prejuízos financeiros e flagrante abalo de crédito. Em razão 

disto, resta evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela 

antecipada, na forma pleiteada pela requerente. Ex positis, concedo a 

tutela provisória de urgência, para determinar que a ré se abstenha de 

inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação às 

parcelas vincendas do contrato, até que haja a decisão de mérito do 

presente feito. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013562-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTINARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013562-43.2018.8.11.0003 . Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi proposta por Sanear – Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis, que se trata de uma autarquia 

municipal prestadora de serviço público, com personalidade jurídica de 

Direito Público, que se enquadra no conceito de Fazenda Pública. Assim, 

em observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda 

Pública Municipal. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005745-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE BRASIL S.A. (RÉU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGE ANDREY RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - PR86590 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005745-93.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança Autora: 

Pedromar Transportes Ltda Rés: COFCO Brasil S.A e Fribon Transportes 

Ltda Vistos etc. PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de COFCO Brasil S.A e 

Fribon Transportes Ltda, também qualificadas no processo. As partes 

noticiam a realização de acordo e requerem sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 16442978 e 16442979). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o 

pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que o acordo foi 

devidamente cumprido, conforme consta Num. 16445586. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ECKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000814-13.2017.8.11.0003. Ação Declaratória c/c Rescisão 

Contratual c/c Indenização por danos morais Autor: Alceu Eckel Ré: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Vistos etc. ALCEU ECKEL, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de Kappa 

Empreendimentos Imobiliários, também qualificada no processo. No curso 

do processo as partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 16620413). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de custas, face 

o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 
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arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002422-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002422-12.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autora: Selma da Silva Ré: Seguradora líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A Vistos etc. SELMA DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada no processo. 

A autora ingressou com a presente ação, pleiteando o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente 

automobilístico descrito na exordial. Requer a procedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Intimada para emendar a inicial, no tocante à 

juntada do pedido administrativo, a demandante não cumpriu o comando 

judicial, quedando-se inerte (Id. 15570017). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A requerente apesar de 

intimada, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para emendar a 

inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança 

do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não cumpriu tal 

desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

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. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A 

incontroversa arguida pela demandante a justificar o descumprimento da 

ordem judicial, é que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido 

administrativo como requisito de condição da ação – interesse de agir. É 

sabido que o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida - 

resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) 

Muito embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma 

natureza, tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido 

administrativo para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

vê-se que há decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de 

Recurso Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há 

que se adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo 

porque, essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina 

que os juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que 

dentre outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “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 e 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.(…) 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 de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já 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.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem 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 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho 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.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 
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2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CUNHA (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:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005946-17.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Maria Aparecida da Cunha Requerido: Banco 

do Brasil S.A Vistos etc. MARIA APARECIDA DA CUNHA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado no processo, visando 

a condenação do requerido na reparação dos danos descritos na inicial. A 

autora aduz ter se dirigido até a agência da instituição financeira nesta 

cidade, para efetuar operações bancárias, isto em 09.04.2018. Que 

recebeu uma senha de atendimento preferencial/prioritário, constando o 

horário de sua entrada naquele estabelecimento às 11h02. Alega ter 

permanecido na fila de atendimento por 02h08 (duas horas e oito minutos) 

até ser atendida às 13h10. Diz que, com a demora no atendimento, o 

demandado descumpriu a Lei Municipal nº 3.061/99. Requer a procedência 

do pleito indenizatório. Juntou documentos. O requerido apresentou 

defesa, alegando ausência dos requisitos necessários para a 

configuração da responsabilidade civil. Alega que nenhum dano restou 

comprovado pela requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. 

Tréplica. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A pretensão indenizatória do autor, 

ancora-se na demora no atendimento na instituição bancária. Registra-se 

que, para que se caracterize o ato ilícito, forçosa se faz a reunião dos 

elementos: ação ou omissão em caráter culposo ou doloso do agente; 

dano efetivo e, ainda, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano suportado pela vítima. Ausente qualquer elemento, não há que se 

falar em dever de indenizar. Os danos morais são aqueles ocorridos na 

esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, 

alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da 

própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Para a 

configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do 

razoável, reputando dano somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Consoante narrado na peça exordial, a 

autora deu entrada na agência bancária às 11h02, sendo atendida às 

13h10, computando, portanto, um tempo de espera de 130 (cento e trinta) 

minutos (Num. 14457819 - Pág. 3). A propósito, a espera para atendimento 

na fila pelo período mencionado, por mais incômodo que venha causar não 

é capaz de alcançar a esfera moral do indivíduo, provocando lesões, seja 

de que natureza for. O que se vê in casu é o mero aborrecimento, até por 
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que, o requerente não acostou aos autos provas suficientes que 

evidenciem haver sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles 

cotidianos. A situação relatada, pelo analisado, não passa de mero 

dissabor, uma chateação comum nas relações habituais, não sendo apto a 

gerar qualquer tipo de indenização. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. 

TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA 

SÓ DÁ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA. PEQUENA REPERCUSSÃO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. A invocação da 

legislação que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 

suficiente para ensejar o direito à indenização, pois essa espécie de 

legislação é de natureza administrativa. Para configuração do dever de 

reparação do dano moral, a conduta narrada deve ser capaz de repercutir 

no patrimônio imaterial da parte autora. Meros aborrecimentos não ensejam 

indenização a título de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.15.011958-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

- POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO 

ABORRECIMENTO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA 

MANTIDA. Transtornos ou aborrecimentos causados pela pequena 

demora no atendimento em agência bancária não ensejam dano moral 

indenizável. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.006805-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL)” Ademais, apesar de a 

demandante ter esperado tempo superior aos 25 (vinte e cinco) minutos 

previstos na Lei Municipal nº 3.601/99, não vislumbro nos autos elementos 

capazes de ensejar compensação dos prejuízos ao demandante na 

intensidade que alega ter sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o 

entendimento aqui traçado encontra respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça que se firmou no sentido que a invocação de 

lei estadual ou municipal que determine tempo de espera inferior ao 

experimentado não é suficiente para o reconhecimento do dano moral, 

devendo a autora demonstrar comprovadamente a situação ensejadora do 

dano cuja intensidade mereça compensação. Ou seja, nestas hipóteses o 

dano não é presumido, não podendo, por esse motivo, ser caracterizando 

in re ipsa, senão vejamos: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA 

E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA 

ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL 

IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que 

estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente 

para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, 

que podem ser provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)” “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE 

ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)” 

Deste modo, considerando que não resultou configurado qualquer dano 

moral ao demandante, não há que se falar em compensação indenizatória. 

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, a sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005978-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DOS SANTOS LIBORIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005978-56.2017.8.11.0003. Ação de Resolução Contratual 

c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por danos morais Autor: 

Renildo dos Santos Liborio Silva Ré: Kappa Empreendimentos Imobiliários 

Vistos etc. RENILDO DOS SANTOS LIBORIO SILVA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

Kappa Empreendimentos Imobiliários, também qualificada no processo. No 

curso do processo as partes noticiam a realização de acordo e requerem 

a sua homologação e a consequente extinção do feito (Num. 16554013). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de custas, face 

o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012483-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008051-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

ELISANGELA MARIA GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1013630-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALEXANDRE POLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP (RÉU)

DAVID ANDERSON RICHARD POLO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013630-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANIEL ALEXANDRE POLO RÉU: DAVID ANDERSON RICHARD 

POLO, CONSTRUTORA DPOLO LTDA - EPP Vistos e examinados. A parte 

autora não observou a correta posição para leitura e ordenação das 

peças processuais na distribuição dos autos, em dissonância ao disposto 

na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. São de exclusiva 

responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) IX – a correta 

descrição, a indexação e a ordenação das peças processuais e dos 

documentos transmitidos (...) Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. (...) § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que apresente novamente a inicial e 

os respectivos documentos, devidamente organizados e na correta 

aposição para leitura, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos documentos 

juntados no Id. 17130339 a 17133165. Após, conclusos para pasta de 

despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012480-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MACHADO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

ISABEL CRISTINA BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE OAB - MT18526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012254-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (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:

PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-39.2018.8.11.0003

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:

EDSON CANDIDO CAETANO (EXECUTADO)

RODRIGO MARTINS FABRI (EXECUTADO)

SOMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003148-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OCEANIA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERRANTE RAPOSO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000943-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS LTDA 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012471-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA MELO (AUTOR(A))

ANILSE ALVES DE ARAUJO MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008875-23.2018.8.11.0003

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:

ODINARTE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PIRES TERRA (RÉU)

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003979-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ALEXANDRE CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI DOMENICO (AUTOR(A))

E. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI MARIA DI DOMÊNICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007105-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

CELIO GONCALVES RIOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013573-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO OAB - SP218068 (ADVOGADO(A))

HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO OAB - SP164388 

(ADVOGADO(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013573-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEMILSON LIMA DOS SANTOS RÉU: MAURO GONCALVES DA 

SILVA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – 

Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

20 de fevereiro de 2019, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013577-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013577-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUDIO GOMES DA SILVA REQUERIDO: SIRI COMERCIO E 

SERVICOS LTDA. 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 20 de fevereiro de 2019, às 08:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-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:

VALTEIRES DO CARMO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012444-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA FREITAS (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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731891 Nr: 12193-07.2013.811.0003

 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: LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, ROSANA BATISTA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIANO FORTES, GABRIELA MACRI 

DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO HENRIQUE PEGORER - 

OAB:OAB/PR41.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS, OAB-MT 18.254/B, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 13/12/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432042 Nr: 706-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, SILVIO LUIZ 

SILVA DE MOURA LEITE, BANCO DO BRASIL, CESAR AUGUSTO DA 

SILVA, JULIO CESAR DA SILVA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para que, no prazo de 15 dias, 

formule os requerimentos pertinentes ao prosseguimento do feito, com 

vistas ao encerramento do processo de falência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821349 Nr: 3353-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Vistos e Examinados.

 Manifeste-se a parte autora acerca do despacho de fls. 162.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750557 Nr: 8043-46.2014.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM, ROSELI AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15.010, Carla Andreia Batista - OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos e examinados.

 Às fls. 207 a empresa SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, informou que no dia 11.12.2017 depositou a quantia de 

R$26.791,91 a título de indenização por danos morais, e, no dia 

08.12.2017 depositou a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a título de 

honorários.

 Na sequência, o Ministério Público requereu a remessa dos autos à 

contadoria do juízo, e, de consequência, sejam os valores depositados em 

conta a ser aberta exclusivamente em nome da menor THAYS AMORIM 

MENDES (menor).

 Ao contínuo, os autos foram remetidos para contadoria do juízo.

 A parte autora às fls. 214 informou que convencionou com a genitora da 

autora, os honorários advocatícios, no montante de 30% sobre o valor do 

ganho da causa, que seriam pagos ao final da lide, conforme contrato 

anexo.

 O cálculo da contadoria do juízo aportou ao feito às fls. 221/225.

 Posteriormente, o “Parquet” informou sua concordância à liberação dos 

valores para a patrona, ante a juntada do contrato de honorários e, que, o 

saldo restante seja liberado exclusivamente à menor/autora, já que a ação 

foi ajuizada somente por ela.

 Vieram conclusos.

 É o breve relato. Decido.

 Autorizo o levantamento dos valores incontroversos depositados nos 

autos, nos termos da cota ministerial.

 Ressalto que, os valores devidos à menor THAYS AMORIM MENDES 

deverão ser transferidos para conta poupança a ser aberta em nome dela, 

que deverá ser informada nos autos.

 Expeçam-se os alvarás, nos moldes do requerimento do D. Promotor de 

Justiça e da CNGC/MT.

 Havendo notícias de eventual atingimento da maioridade da autora, os 

valores poderão ser levantados imediatamente com a expedição de alvará 

para a conta bancária indicada, mediante a comprovação da maioridade e 

a juntada de regular procuração.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807905 Nr: 17313-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TADEU ZONZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

162.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

169/170), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779049 Nr: 5808-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE LIMA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte executada a se manifestar acerca da certidões de fls. 

141 e 144, atentando ao §6º do art. 485 do CPC/2015.

 Com a vinda da manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709089 Nr: 3992-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados.

I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750838 Nr: 8212-33.2014.811.0003

 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: MARCO AURELIO EICKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES 1515 LTDA, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129

 Vistos e examinados.

 A sentença foi anulada e os autos retornaram a esta Comarca.

 Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de Maio de 2019 às 14h00min.

As partes deverão depositar o rol de testemunhas com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias antes da realização do ato.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 
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Quando do depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita 

pela via judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do §4º do 

artigo 455 do NCPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sem que haja nova intimação para este 

fim.

 Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste 

a intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo 

a parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704757 Nr: 12735-93.2011.811.0003

 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: WEBERTON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MENDES DOS SANTOS, CESAR VINICIUS 

CORDOBELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e (...)Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, 

nada impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente 

ao deslinde do feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar 

eventual interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753611 Nr: 9599-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, trazer ao feito o 

demonstrativo atualizado do débito.

 Com a vinda, conclusos para análise do pedido de penhora on line.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789991 Nr: 10215-24.2015.811.0003

 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: G3 SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME, FABIANA 

NUNES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 19-388, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/SP 118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM NETTO - OAB:OAB/SP 12363

 , usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma 

objetiva, a todos quesitos propostos. Importante frisar que a prova pericial 

tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a 

apuração de determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a 

incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato 

conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o 

perito. Deste modo, tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da 

coisa julgada e utilizado metodologia adequada, apresentando 

fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida 

prevalecer sobre as alegações unilateralmente elaboradas por uma das 

partes, impondo-se a sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO 

O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial às fls. 819/835 e 

866/867.Intime-se as partes, desta decisão, devendo o interessado 

formular os requerimentos que entender pertinentes para o 

prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo para a interposição 

de recursos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810614 Nr: 18088-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BUFALO, ALESSANDRA COUTINHO DE LARA - 

ME, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI, 

ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI, WALTER MASTELARO, LEILA 

SILVA MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A, 

SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Vistos e examinados.

 Devolvo os autos para que seja verificado o protocolo noticiado pelo 

Sistema Apolo: "Protocolado em Rondonópolis. Protocolo Nº: [A-722105] - 

[08/11/2018]. Envio do Alerta: 09/11/2018 08:49 - Código Processo".

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 837136 Nr: 7713-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ALVES DA SILVA, ANTONIA LOURDES DA 

SILVA, EUNICE GOMES ROSAFA ATENESIO, ROSARIA GOMES DA SILVA, 

JOSCELNA ALVES DA SILVA, VALDEMAR ROSAFA ATENSIO, MARIA 

HELENA GOMES DA SILVA, WALDIR JOSE DUARTE SOARES - FI- ME, 

REPRAM RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA, RICARDO 

LUIZ DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015).Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a 

carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de 

determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de 

esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando 

envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Deste modo, 

tendo o laudo pericial observado os limites objetivos da coisa julgada e 

utilizado metodologia adequada, apresentando fundamentação clara e 

consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as 

alegações unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a 

sua homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL 

apresentado pelo perito judicial às fls. 502/578. Intime-se as partes, desta 

decisão, devendo o interessado formular os requerimentos que entender 

pertinentes para o prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo 

para a interposição de recursos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 407936 Nr: 3640-44.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B

 Vistos e examinados.

 Verifica-se dos autos que o laudo pericial de fls. 591/600 foi homologado 

às fls. 634/346.

 Inconformado, o executado opôs o RAI 1010334-06.2017, onde 

determinado que o perito judicial “considere em seus cálculos todos os 

depósitos realizados pela instituição financeira, independentemente do 

levantamento pela agravada, por força do disposto na Súmula 179 do STJ, 

bem assim afastar a incidência da multa de 10% do artigo 475-J e 

honorários advocatícios de 20% sobre as astreintes” (fls. 657).

 Intimado, o perito judicial refez os cálculos, em conformidade com a v. 

decisão que aportou ao feito, tendo então apresentado laudo 

complementar às fls. 663/673.

 A exequente concordou com o valor apontado pelo perito judicial 

(R$37.134,59) e requereu o levantamento dos valores depositados.

 O executado, por sua vez, novamente discordou do laudo pericial, 

afirmando que possui um saldo credor, a ser pago pela exequente a si, no 

valor de R$57.154,22 (fls. 680).

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Considerando que o laudo pericial complementar, elaborado pelo perito 

judicial às fls. 663/673 observou os ditames da v. decisão proferida no RAI 

1010334-06.2017, o inconformismo do executado não merece prosperar, 

sendo imperiosa a homologação do laudo pericial apresentado.

 Valioso enfatizar, mais uma vez, que o laudo pericial é o parecer técnico 

resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e 

previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, de modo que 

depreende-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, 

não havendo razões para alteração do seu parecer.

 Dito isto, por tais razões, e pelo teor daquelas que já foram esposadas às 

fls. 643/646, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR 

apresentado às fls. 663/673.

 Intime-se as partes, desta decisão, e após a preclusão do prazo para a 

interposição de recursos, tornem conclusos para apreciar o pedido de 

levantamento de valores, formulado pela exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758107 Nr: 12190-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, NELSON JOSÉ 

VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Vistos examinados.

Considerando que a executada está em recuperação judicial, indefiro, por 

ora, o pedido de levantamento formulado.

Oficie-se ao juízo da recuperação informando a existência do valor 

depositado, a fim de que o mesmo informe se deseja a remessa da quantia 

para os autos recuperacionais.

Intime-se também a executada para que, querendo, manifeste-se 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.: 735058 Nr: 14740-20.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLON DA SILVA PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOS SANTOS, CLAUDIA GABRIEL 

MATIAS, MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A, MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. 

Intimem-se as partes.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.: 762654 Nr: 14769-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Recebo e dou provimento aos embargos de declaraçao de fls. 76/77, 

tornando sem efeito a sentença de fls. 75.

 No mais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às 

70/73 dos autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Considerando que o feito permanecerá longo tempo suspenso, 

providencie-se, a Sra. Gestora, a baixa dos autos do relatório estatístico 

mensal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746947 Nr: 6138-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - 

OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Vistos e examinados.

Com fundamento no art.866 do CPC, defiro o pedido de penhora do 

faturamento da empresa executada, formulado às fls. 119, no percentual 

de 30% e até o limite exequendo. Nomeio administrador - depositário na 

pessoa do Dr. Vinícius Cruvinel, devidamente cadastrado neste juízo, que 

deverá atuar na forma do art.866, §2°, do CPC.

Intime-o da nomeação e para manifestar-se, em 05 dias.

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.: 910790 Nr: 8372-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 
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OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 Vistos e Examinados.

 Recebo a presente oposição nos termos do art. 682 do NCPC.

 Defiro a gratuidade processual com base na declaração e CTPS.

 Cite-se o oposto, por meio de seu advogado, já devidamente constituído 

nos autos principais, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme previsto no art. 683, parágrafo único, do NCPC, devendo 

constar as advertências constantes do artigo 344, do NCPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438971 Nr: 7638-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 AGIR DO CREDOR. 1. Habilitado o crédito do autor perante o juízo 

falimentar, não haveria mais como o credor discutir o pagamento da dívida 

no juízo da execução, do que decorreria, a princípio, a perda 

superveniente do interesse de agir no feito executivo, em razão de ser o 

juízo da ?falência indivisível e competente para e competente para 

conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, 

ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas 

nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo?, nos 

termos do artigo 76 da Lei nº 11.101 /2005. 2. Todavia, havendo outros 

devedores no processo, pessoas físicas, não é o caso de extinção do 

processo de execução por perda superveniente do interesse de agir, 

porquanto os bens daqueles não se confudem com o da massa falida. 3. 

Recurso provido.”. Nestes termos, com fulcro no disposto no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Publique-se.Intime-se. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798180 Nr: 13549-66.2015.811.0003

 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: DUARTE & ALENCAR LTDA-ME, DYEGO RODRIGO 

BARBOSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:6212/MT, MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 4062

 Vistos e examinados.

 Impulsione-se o feito para a intimação da Administradora Judicial para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, acerca do laudo pericial que aportou às 

fls. 4954/5074; bem como em relação ao teor da petição de impugnação do 

laudo, apresentado pela requerida às fls. 5087/5402.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, também possa se manifestar, haja vista que a parte autora é pessoa 

jurídica com falência decretada, legitimando o interesse ministerial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824112 Nr: 4299-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON VINICIUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BRUNETTO - 

OAB:OAB/MT 20128, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO, 

chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão que recebeu a 

impugnação intempestiva e a sentença embargada e, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, DECRETO a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Condeno a autora, que deu causa à 

instauração do processo, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades 

devidas, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 894330 Nr: 3249-40.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DOS SANTOS SILVA GOMES, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.

 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante JAILSON DOS SANTOS SILVA GOMES o valor de 

R$30.000,00, constante da certidão de crédito emitida pela Justiça 

Trabalhista, de fls. 11.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 833862 Nr: 6757-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Isto posto, considerando que os créditos dos impugnantes estão 

comprovados pelos títulos que foram acostados à inicial; que os 

recuperandos não efetuaram a comprovação de qualquer pagamento, 

ainda que parcial; e que os cálculos do Administrador Judicial foram 

refeitos, nos exatos termos das deliberações judiciais, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação de crédito, 

determinando que conste, na lista de credores dos impugnados, crédito 

em favor da impugnante ADM DO BRASIL LTDA, no valor de 

R$108.241.138,30. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito. Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, condeno o 

impugnado ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro na quantia certa de R$3.000,00, face o vultoso 

valor da causa. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 911251 Nr: 8496-02.2018.811.0003

 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: MASSA FALIDA DE COMERCIO DE CEREAIS 

RONDONOPOLIS LTDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARQUES DE LIMA, DALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Face a nítida presença de interesse público, em virtude da autora ser 

massa falida, antes de apreciar o pedido liminar, determino que seja dada 

vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca do requerimento apresentado.

 Após a manifestação ministerial, tornem imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878085 Nr: 9600-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER, LAYR MOTA DA SILVA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543-MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT, TELMA 

APARECIDA DE MELO SOEHN - OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora da massa falida COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, juntando aos autos os documentos referentes ao seu 

crédito.

 O feito teve seu trâmite regular, tendo a Administradora Judicial da 

habilitante verificado a legitimidade do crédito e concordado com a sua 

habilitação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, os documentos juntados ao feito são 

documentos hábeis a comprovar o alegado.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e 

determino que o crédito da habilitante, no valor de R$619,12, seja incluído 

na lista de credores da massa falida, na Classe III.

 Sem custas e sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811103 Nr: 18276-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA, JUSSARA BIAVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VANESSA SOUSA SILVA COSTA, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - 

OAB:MT/9381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Vistos examinados.

Defiro o pedido de levantamento dos valores penhorados, formulado às 

fls. 94.

Expeça-se alvará.

Após, providencie-se a intimação requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822116 Nr: 3648-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGNODE BRASILEIRA LTDA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, MANUEL NABAIS DA FURRIELA - OAB:OAB/SP 140.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Ante o exposto, acolho a cota ministerial, chamo o feito à ordem, torno 

sem efeito a decisão que recebeu a impugnação intempestiva e, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, DECRETO a extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Condeno a autora, que deu causa 

à instauração do processo, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades 

devidas, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849799 Nr: 11349-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR CHIAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, João de 

Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, MAURICIO DALBARAN DE 

CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde o administrador judicial 

informa que o impugnante ingressou com duas ações idênticas, imperiosa 
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se revela a extinção desta lide, uma vez que o incidente de Cód. 850981 já 

possui sentença de mérito.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso V, do CPC, declaro 

a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Sem custas e sem honorários advocatícios.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738381 Nr: 943-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILENE RIBEIRO DE BRITO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, AURELIO DIAS DOS SANTOS - OAB:OAB /MT 19925, 

SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:OAB/SP91916, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:OAB/MT11002B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241

 Vistos examinados.

Sobre a petição de fls. 428, manifeste-se a parte contrária, 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.: 422123 Nr: 4414-40.2009.811.0003

 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: LUIZ CARLOS DE AMORIM ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTHIA LEITE LEAL - 

OAB:12778/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, NADIA 

GISELLY DE CASTRO E SILVA - OAB:12.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. 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 probatórioPor 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.: 872622 Nr: 7503-90.2017.811.0003

 AÇÃO: Impugnação 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Ante o exposto, acolho a cota ministerial, chamo o feito à ordem, torno 

sem efeito a decisão que recebeu a impugnação intempestiva e, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, DECRETO a extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Condeno a autora, que deu causa 

à instauração do processo, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da causa, em favor 

do administrador judicial da massa falida, vez que o advogado desta não 

se manifestou nos autos. Publique-se. Intime-se. Após o cumprimento de 

todas as formalidades devidas, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849802 Nr: 11350-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DE ANDRADE, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, RENAN FONSECA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7921, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT 6848, 

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - OAB:32.937/GO

 Vistos e examinados.

 Cuida-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde o administrador judicial 

informa que o impugnante ingressou com duas ações idênticas, imperiosa 

se revela a extinção desta lide, uma vez que o incidente de Cód. 850979 já 

possui sentença de mérito.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso V, do CPC, declaro 

a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Sem custas e sem honorários advocatícios.

 Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815826 Nr: 1491-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Ante o exposto, acolho a cota ministerial, chamo o feito à ordem, torno 

sem efeito a decisão que recebeu a impugnação intempestiva e, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, DECRETO a extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Condeno a autora, que deu causa 

à instauração do processo, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que arbitro na quantia fixa de R$4.000,00 (dada o 

vultoso valor da causa), a serem rateados igualmente entre o 

administrador judicial e o advogado da massa falida. Publique-se. 

Intime-se. Após o cumprimento de todas as formalidades devidas, 
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arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417035 Nr: 12672-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E F DE OLIVEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME, ELIANE 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BORRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Indefiro o pedido formulado em fls. 206/207, haja vista que o entendimento 

dominante no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pela 

impossibilidade da penhora pretendida.

 Veja-se:

"SEGUNDA CÂMARA CÍVELRECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

1002112/2016AGRAVANTE: JANIO PEREIRA DA SILVA e MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELAAGRAVADO: MARCOS TEIXEIRA VAZ 

EMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO E SALDO FGTS – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE 

LIMITADOS A30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – NÃO 

CABIMENTO DE PENHORA DO FGTS – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Segundo a jurisprudência dominante, a penhora em conta salário 

é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa 

risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua 

família.Em princípio, não é penhorável saldo do FGTS em execução de 

honorários advocatícios, eis que tal verba não goza das mesmas 

prerrogativas da verba alimentar, propriamente dita." (CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE 31/05/2017).

 Sobre o prosseguimento do feito, diga a exequente, no prazo legal.

 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.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. 

Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.............................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405172 Nr: 891-54.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR CAMARGO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI - 

OAB:MT/5010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Vistos e examinados.

 O feito foi extinto com a declaração de cumprimento da obrigação (fls. 

730), tendo sido determinada a expedição de alvará para que o exequente 

levantasse os valores descritos às fls. 729 e o executado a quantia 

mencionada em fls. 723.

 Às fls. 731ss o executado interpôs embargos de declaração, afirmando 

que as fls. 723 mencionadas na decisão embargada trata-se do depósito 

da quantia para a garantia do juízo, havendo erro material. Requereu, 

então, que conste da sentença que o exequente deverá levantar o 

montante de R$26.637,26 e o executado R$36.356,36.

 Intimado a se manifestar, o exequente concordou com o levantamento do 

valor indicado, requerendo tão somente que o mesmo seja acompanhado 

dos acréscimos de remuneração da conta poupança.

 Dito isto, RECEBO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

para fazer constar da sentença embargada que deverá ser expedido 

alvará para que o exequente possa levantar o montante de R$26.637,26, 

com as suas atualizações; e deverá ser expedido alvará para que o 

executado possa levantar o remanescente depositado nos autos.

 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.: 390079 Nr: 3680-60.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PROCOPIOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Analisando o caso, verifico que o CPF indicado para busca de bens 

pertence à Maria Celeida Roda.

 Desse modo, impossível a restrição junto ao RENAJUD.

 Intime-se a parte exequente a fim de informar o cpf correto e para dar o 

regular prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719854 Nr: 895-18.2013.811.0003

 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): JAIR DIAS DA SILVA, ROSANE CARLESSO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. 

Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.........................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 290715 Nr: 5193-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A., MARCELO DA SILVA LIMA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA ELETRICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO HARTMANN - 

OAB:5183/RJ, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Vistos e examinados.
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 Intime-se a falida e os credores para que tomem ciência da nova 

avaliação do imóvel arrecadado e, querendo, manifestem-se no prazo de 

05 dias.

 Notifique-se também o Ministério Público.

 Na sequência, providencie-se, o Administrador Judicial, a venda do bem, 

que já foi autorizada anteriormente.

 No mais, intime-se o Administrador Judicial para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se sobre a petição de fls. 428ss.

 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.: 384431 Nr: 12516-56.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718621 Nr: 14087-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - ME, JOSE 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406183 Nr: 1910-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 42.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426067 Nr: 8238-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORICO SOARES DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de 

fls.278 verso.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

283), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 372859 Nr: 1308-75.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - 

OAB:7676/MS, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a 

suspensão da CNH (carteira nacional de habilitação) e a apreensão do 

passaporte do devedor, objetivando compelir o mesmo a cumprir suas 

obrigações.

 Em que pese a nova sistematização trazida pelo art. 139, IV, do 

CPC/2015, deve-se ponderar que a apoio estrutural do ordenamento 

jurídico é a Constituição Federal, que em seu artigo 5º, XV, assegura o 

direito de ir e vir. Desse modo, entendo que o deferimento de tal medida 

afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

 Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de fls. 379, por se tratar de medida 

extrema e excepcional.

 Nesse sentido:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV, DO CPC. 

SUSPENSÃO DA CNH COMO FORMA DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA 

DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. 1. Muito 

embora a redação do art. 139, IV, do CPC, a medida requerida pela 

agravante, de suspensão da CNH e de cartões de crédito do devedor, não 

se justifica e não é expressamente autorizada pelo dispositivo de lei. 2. 

Medida drástica e excepcional, injustificada no caso concreto. 
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Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078280997, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 21/11/2018)

 Intime-se a parte interessada para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449063 Nr: 4243-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAYDES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e Examinados.

Indefiro o pedido de fls.310, visto que é ônus da parte autora diligenciar no 

sentido de localizar a parte executada.

 Intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, informar endereço 

atualizado da parte requerida, para o regular prosseguimento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737315 Nr: 196-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACI PERSZEL LOURENÇO DA SILVA, GLACI 

PERSZEL LOURENÇO DA SILVA, ANDRE LUIZ LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada, citada por edital, 

deixou transcorrer o prazo in albis para manifestação.

Nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383775 Nr: 11883-45.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - OAB:8.995/ 

MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:MT/9.993-B, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CASO QUEIRA, MANIFESTAR SOBRE A PENHORA DE VALORES DE 

FLS. 148/150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443126 Nr: 11794-80.2010.811.0003

 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: BANCO DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE RODOMAIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 INTIMAÇÃO da Srª Administradora Judicial para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se, tendo em vista o desarquivamento dos autos e remessa ao 

juizo falimentar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443943 Nr: 12612-32.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATTES DO NASCIMENTO & SOUZA LTDA ME, 

CLEIA NATTES DO NASCIMENTO, DALMIR GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade de folhas 174 a 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417255 Nr: 12869-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REEME REPUXACAO E METALURGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS ARMELLINI 

- OAB:133060/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAYNE APARECIDA 

NARCISO CLARO BOLONHESE - OAB:11202/MT

 Vistos e examinados.

 Verifica-se que o exequente não indicou providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, o que impõe a extinção do 

processo, nos termos do disposto no Provimento 84/2014 – CGJ

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 84/2014 – 

CGJ, julgo extinto o feito sem resolução de mérito e determino o 

arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, §2º, do 

Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se a certidão de crédito, 

nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra mencionado, 

observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido diploma.

 Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento 

para continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimeto 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781774 Nr: 6894-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A, 

PEDRO ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DO AMARAL LEÃO - 

OAB:OAB/MG 119614, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - 

OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 Vistos e examinados.

Intime-se a requerida All-América Latina Logística SA para que confirme o 
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teor do requerimento formulado por Rumo S.A, esclarecendo assim a 

dúvida noticiada na certidão de fls. 416.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429528 Nr: 11550-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PECAS E OFICINA SAO LOURENCO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verifica-se que o exequente não indicou providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, o que impõe a extinção do 

processo, nos termos do disposto no Provimento 84/2014 – CGJ

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 84/2014 – 

CGJ, julgo extinto o feito sem resolução de mérito e determino o 

arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, §2º, do 

Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se a certidão de crédito, 

nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra mencionado, 

observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido diploma.

 Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento 

para continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimeto 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433240 Nr: 1904-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Verifica-se que o exequente não indicou providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, o que impõe a extinção do 

processo, nos termos do disposto no Provimento 84/2014 – CGJ

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 84/2014 – 

CGJ, julgo extinto o feito sem resolução de mérito e determino o 

arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, §2º, do 

Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se a certidão de crédito, 

nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra mencionado, 

observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido diploma.

 Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento 

para continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimeto 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO, 

MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO, 

CRISTIANE PEZARICO SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT, TATIANA 

CRISTINA B. CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 Vistos e examinados.

Impulsione-se o feito para que o embargante possa, no prazo legal, 

manifestar-se sobre a impugnação apresentada pela parte embargada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787428 Nr: 9178-59.2015.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Q. DE SOUZA, ANA LUCIA BARBOSA, 

ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada, Manoel da 

Assunção Vieira, citada por edital, deixou transcorrer o prazo in albis para 

manifestação.

Nos termos do art. 72, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos 

Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825764 Nr: 4952-74.2016.811.0003

 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: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANRISUL S/A 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MANFRED WERNER 

BAUMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 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.: 427963 Nr: 10194-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LIDERANCA ESCRITORIO CONTABIL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL 

S/A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos e examinados.

Ante a manifestação favoravél do Ministério Público (fls.698), defiro o 

pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls. 697, autorizando a 

alienação dos ativos arrecadados na modalidade "proposta fechada".

Observe-se, o Administrador Judicial todas as disposições e 

concernentes, previstas na lei 11.101/2005.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 767568 Nr: 1138-88.2015.811.0003

 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: BASF S/A, TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 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 LUCIANO POLIMENO, 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.: 830025 Nr: 5887-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCOLINO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros do falecido autor.

No mais, após ser certificado o trânsito em julgado da sentença proferida, 

providencie-se o arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873201 Nr: 7716-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO PEDRO DE CARVALHO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13448, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que a decisão condenatória que deu ensejo ao crédito do 

habilitante transitou em julgado após a data do deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial, acolho os embargos declaração 

de fls.67/68 e passo ao imediado julgamento da demanda.

Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.

 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante MARCIANO PEDRO DE CARVALHO o valor de R$2.491,93, 

constante da certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, de fls. 

41.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718043 Nr: 13493-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7921

 Vistos e examinados.

Face o teor da manifestação de fls.108, determino que, após, ser 

certificado o trânsito em julgado da sentença proferida, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, sejam os autos imediatamente 

arquivados.

Cumpra-s,e expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870608 Nr: 6781-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELITON VENERO DA SILVA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.
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 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante NELITON VENERO DA SILVA o valor de R$28.175,86, 

constante da certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, de fls. 

32.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888461 Nr: 1169-06.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS RUSCHEL FINGER - 

OAB:PROCURADOR DO T, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação.

 Após a manifestação ministerial, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878455 Nr: 9728-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B, IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA - 

OAB:11147/MT, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, LEYA 

SOUZA CRUZ - OAB:MT/8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.

 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.

 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante GILMAR DOS SANTOS o valor de R$8.934,90, constante da 

certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, de fls. 13.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 895521 Nr: 3698-95.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIZOEL IZIDORO DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, ODACIR MARTINS SANTEIRO - OAB:OABGO 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Considerando que, nos termos do art. 9°, inciso III, da lei 11.101.05, 

compete ao habilitante apresentar os documentos comprobatórios de seu 

crédito, determino a intimação do autor para que, no prazo legal, traga aos 

autos a certidão solicitada pelo Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886417 Nr: 360-16.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MESQUITA SENA BISPO, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

 Sustenta a parte autora que é credora dos recuperandos, referente a 

crédito trabalhista.

 A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular, com as 

manifestações dos impugnados, do administrador judicial e do Ministério 

Público.

 Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Da análise minuciosa dos autos verifico que a parte habilitante logrou 

êxito em comprovar, de forma satisfatória, o crédito que sustenta deter.

 Ressalto que, nos termos do artigo 9, inciso III, da Lei 11.101/2005, a 

habilitação de crédito deverá conter os documentos comprobatórios do 

crédito e, no presente caso, a certidão de crédito da Justiça Trabalhista 

juntada aos autos é documento hábil para comprovar o alegado.

 Ademais, já consta na certidão de crédito que o valor ali apontado é 

crédito liquido, não havendo que se cogitar em quaisquer deduções.
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 Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito; e 

determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito 

da habilitante FRANCISCO DE MESQUITA SENA BISPO o valor de 

R$15.970,84, constante da certidão de crédito emitida pela Justiça 

Trabalhista, de fls. 07.

 Sem custas.

 Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Intime-se.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886321 Nr: 292-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKE LUIZ GIANOTTO, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado pela parte autora, concedendo à mesma o prazo 

suplementar de 20 dias para a apresentação da certidão de crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879637 Nr: 10147-06.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 

71874

 Vistos e examinados.

Indefiro, por ora, os pedidos formulados pelo Administrador Judicial nos 

itens 2 a 4 de fls.220/221, haja vista que a certidão da Sra. Gestora, 

lançada às fls.222, informa que a decisão proferida nos feitos de códigos 

888328 e 811084 ainda não transitaram em julgados.

Certifique-se o Administrador Judicial da presente situação, aguardando a 

posterior manifestação do mesmo acerca do prosseguimento da presente 

lide.

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.: 818173 Nr: 2269-64.2016.811.0003

 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: ALM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA - 

ME, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, BANCO VOLKSWAGEN 

S.A, HSBC BANK BRASIL S A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - 

OAB:OAB/MT18396, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13994A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

MARCELA LEAO SOARES - OAB:7304-A/MT, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A, TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA - 

OAB:7393, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls.1053 dos 

autos, determinando a intimação da recuperanda para que, no prazo de 10 

dias, apresente os documentos solicitados pelo mesmo.

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.: 855988 Nr: 1775-68.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls.298, não recebo o recurso de embargos de 

declaração intempestivamente apresentado.

No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814129 Nr: 926-33.2016.811.0003

 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: ADRIANO TOSTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DOS PASSOS, 

NEURIMAR DE FIGUEIREDO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Vistos e examinados.Reitere-se o oficio ao cartório, tal como solicitado 

pelo autor em fls. 104. Proceda-se a serventia com as conferências 

determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 

2018, adotando as providências que se fizerem necessárias. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716488 Nr: 11877-28.2012.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N I CARNEIRO & CITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, 

devendo a secretaria proceder às alterações necessárias no Sistema PJE.

 Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, acrescidas 

de eventuais custas processuais, 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.: 707967 Nr: 2792-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURORA BOREAL, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e Examinados.

Considerando a notícia de que houve o pagamento, ainda que de modo 

intempestivo, antes de apreciar os requerimentos de fls. 300/301 

determino a intimação da parte contrária para que ,querendo, manifeste-se 

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.: 428578 Nr: 10677-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e Examinados.

Reitere-se a intimação noticiada às fls. 145, solicitando resposta em 5 

dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716095 Nr: 11453-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->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): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO 

- OAB:17701, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249, 

THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 Vistos e examinados.

Certifique-se acerca da intimação da parte executada da penhora e 

atualização.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 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): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 Vistos e examinados.

Oficie-se ao Indea, como requerido às fls. 397, solicitando que preste as 

informações citadas pelo exequente, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736935 Nr: 16175-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. O BORGES – ME, PATRICIA OLIVEIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos e examinados.

Defiro os pedidos de penhora formulados às fls. 148/149, excetuando-se 

aqueles bens cuja impenhorabilidade está expressamente prevista na lei 

concernente.

Oficie-se, tal como requerido, expedindo-se o necessário para a 

formalização das constrições.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778340 Nr: 5567-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DONIZETI FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DE ALMEIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AGUIAR DA COSTA - 

OAB:333362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 Vistos e examinados.Diante da notícia do julgamento da ação que 

motivava a suspensão do processo, impõe-se o normal prosseguimento 

do seu curso.Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. 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 
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relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. . 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.: 413458 Nr: 9179-88.2008.811.0003

 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): M A WEBER CESCA, MARCOS WILSON 

RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de alteração do nome da autora, formulado às fls. 220.

Procedam-se as necessárias correções.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724824 Nr: 5791-07.2013.811.0003

 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: JESUINO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TOSHIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GILSON GARCIA JUNIOR - OAB:SP 111.699-A, 

OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO - OAB:196717/SP

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 332/333, celebrado pelas parte.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730886 Nr: 11417-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIANNI & SIRIANNI LTDA, ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA SERPAL LTDA, SIRIANNI & SIRIANNI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 404009 Nr: 17518-70.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOOR PUBLICIDADE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOLETRAS PUBLICIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Vistos e examinados.

Considerando que a parte exequente concordou com o pagamento 

efetuado pela parte adversa, conforme fls. 563, nos termos do disposto 

no art. 924, inciso II do CPC, declaro satisfeita a obrigação e extinto o feito.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pelo exequente.

 Expeça-se o competente alvará.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 804357 Nr: 16051-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 328/331, celebrado pelas partes.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428217 Nr: 10398-05.2009.811.0003

 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: CHARLIS MIRANDA LIMA, PCML, EGERCY MIRANDA 
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GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE CASSIA BONEZ, BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES - OAB:MT/7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 349/350, celebrado pelas partes.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Expeça-se o alvará solicitado, observando a conta bancária indicada no 

pacto.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 As partes desistiram do prazo recursal.

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726624 Nr: 7548-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA FEITOZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em 

execução ( fls.108), eventuais embargos devem ser processados em 

apartado.

Assim, determino o desentranhamento da petição de fls. 137/139, para 

que seja autuado em apenso, como embargos à execução.

Da mesma forma deve ocorrer com a peça de fls.141/148; a decisão de 

fls. 149/150; a manifestação de fls.191; e a certidão de fls.193.

Registro que a providência deverá ser adotada pela própria serventia, uma 

vez que o executado é citado por edital e a Defensoria atua como 

curadora especial.

No mais, observe-se a substituição processual deferida às fls.136, 

procedendo-se com as alterações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809636 Nr: 17823-73.2015.811.0003

 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: CRISTIANO BARBOSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

A parte devedora noticiou às fls. 92 o pagamento integral do débito, 

apresentando comprovante de pagamento.

 Intimada a parte autora acerca do depósito realizado, esta concordou com 

o valor depositado pela devedora, requerendo a liberação da quantia, 

através do alvará.

 É o breve relato.

 Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor no petitório de fls. 98 não se opôs ao 

pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Expeça-se o alvará.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814817 Nr: 1147-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA., 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6542-B/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, determinando a citação por 

edital de FÁBIO MEDEIROS SILVA.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774631 Nr: 4132-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT17210A

 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, determinando a citação por 

edital de TRANSFE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.

 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.: 406867 Nr: 2537-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 
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CASTRO CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Vistos e examinados.

 A execução encontrava-se suspensa, a pedido do exequente.

 Decorrido o prazo de suspensão de fls. 146, o exequente foi intimado a 

dar prosseguimento no feito, e requereu, outrossim, nova suspensão do 

processo.

Verifica-se, pois, que o exequente não indicou providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, o que impõe a extinção do 

processo, nos termos do disposto no Provimento 84/2014 – CGJ

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 84/2014 – 

CGJ, julgo extinto o feito sem resolução de mérito e determino o 

arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, §2º, do 

Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à secretaria, expeça-se a certidão de crédito, 

nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra mencionado, 

observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido diploma.

 Registro que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento 

para continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimeto 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810428 Nr: 18032-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIVAN MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, Josias Dias da Silva - OAB:OAB/MT.23510-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T

 Vistos e examinados.

Considerando que a requerida/executada está em processo de 

recuperação judicial, impossível o acolhimento do pedido formulado pelo 

exequente, no que concerne ao bloqueio de bens.

Intime-se o exequente do indeferimento para que possa se manifestar 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.: 406217 Nr: 1955-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO A. CUBA - 

OAB:11.150/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos e examinados.

I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 II - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutífera as diligências, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778915 Nr: 5740-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO JOSE DA CRUZ SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLICK CERTIFICADORA DIGITAL LTDA ME, 

CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES, SEBASTIÃO LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18666/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Sobre o pedido formulado no último parágrafo de fls. 86, hei por bem em, 

antes de decidir, ouvir a parte contrária, no prazo legal, nos moldes do art. 

9º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 908776 Nr: 7854-29.2018.811.0003

 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: BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

HUMBERTO SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES PEREIRA, INTEGRANTES DO 

MOVIMENTO ACAMPAMENTO 13 DE OUTUBRO, NATANIEL CRUZ, DANIEL 

FERNANDES, MARRON DE TAL, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:MT/ 7870

 Vistos em correição.

 Cuida-se de cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso 

desprovido de efeito suspensivo, que deve prosseguir da mesma forma 

que o cumprimento definitivo (art. 520 c/c art. 513 e seguintes do CPC).

 A petição está devidamente instruída com os documentos elencados no 

artigo 522 do CPC.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC, cientificando-o de que se o mesmo comparecer e 

depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será 

havido como incompatível com o recurso por ele interposto (art. 520, §3°)

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 520, §2º c/c art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações (art. 520 §1º), o devedor deverá observar o 

prazo do artigo 525 do CPC.

 Registro que, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC, o cumprimento 

provisório de sentença “corre por iniciativa e responsabilidade do 

exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os 

danos que o executado haja sofrido”.
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 Adianto que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos 

que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou 

outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, 

dependem de caução suficiente e idônea.

 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.: 716352 Nr: 11729-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Proceda-se à conversão determinada às fls. 106.

Após, concluso para apreciar os requerimentos formulados.

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.: 716186 Nr: 11550-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI ORTEGA BARRETO LTDA ME, LUCI 

ORTEGA BARRETO, WILSON APARECIDO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - 

OAB:OAB/RS35912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Proceda-se à conversão determinada às fls. 79.

Após, concluso.

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.: 787142 Nr: 9047-84.2015.811.0003

 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): ADRIANO CESAR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Impulsione-se o feito para que a parte contrária manifeste-se sobre a 

impugnação de fls. 107.

Caso a mesma não tenha advogado constituído, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 858832 Nr: 2778-58.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA, DERNIVALDO GIL 

DO AMARAL, DERNIVALDO GIL DO AMARAL, JOSEFA NASCIMENTO DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 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.: 874093 Nr: 8057-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATÃ FEIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO ANTONIO BALDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 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 probatórioApós, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753106 Nr: 9355-57.2014.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA RISALTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido formulado às fls. 66, tão somente para determinar a 

intimação da requerida para que, no prazo de 10 dias preste informações 

acerca de eventuais benfeitorias que tenha realizado no imóvel.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403813 Nr: 17337-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/MT17.058, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:18174, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:11210A, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos e examinados.

Sobre a possibilidade de redução dos honorários periciais, diga o Sr. 

Perito judicial ,no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320831 Nr: 7665-76.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): DENIVALDO PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Vistos e Examinados.

 Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792904 Nr: 11493-60.2015.811.0003

 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: NELI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEI ROBSON DIAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B

 Vistos e examinados.

Em substituição ao advogado que declinou da nomeação fls.45 ,nomeio 

como curadora especial a Dra. Ana Júlia de Oliveira, advogada militante 

nesta comarca.

Intime-a, nos termos da decisão de fls. 44.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 704896 Nr: 12874-45.2011.811.0003

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448905 Nr: 4085-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONFIM CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, extrai-se que a parte executada, citada por hora 

certa (fls. 99), deixou transcorrer o prazo in albis para manifestação.

Nomeio curador revel citado na pessoa de um dos Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001458-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001458-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando detidamente os autos, verifica-se que se trata de AÇÃO DE 

TUTELA, na qual a requerente pleiteia a tutela da menor R.F.S.. 2. A 

competência para julgamento das ações desta natureza é do juízo da 

Infância e Juventude, conforme dispõe o art. 148, parágrafo único, alínea 

a, do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: “Art. 148. A Justiça 

da Infância e da Juventude é competente para: Parágrafo único. Quando 

se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também 

competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a) 

conhecer de pedidos de guarda e tutela;” 4. Assim, remetam-se 

imediatamente os autos à Vara da Infância e Juventude desta comarca, 
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procedendo-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009243-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IRIA ROCHA DOS SANTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

ADRIANA ROCHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLINDA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009243-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota-se do ID: 16024596, que foi 

determinada a emenda a inicial, pois não foi protocolada corretamente, 

faltando algumas páginas. No entanto, verifica-se que a parte autora, no 

intuito de cumprir a determinação, carreou no ID: 16624254 a mesma peça 

incompleta. 2. Assim, intime-se, novamente, a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, carreando a peça inicial 

completa, sob pena de indeferimento (arts. 321, parágrafo único e 330, 

incisos I e IV, do CPC). 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010309-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOUSA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SOUSA LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010309-81.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após, venham-me os 

autos conclusos. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004546-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEFFERSON APOLLO FARINELLI FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004546-36.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 16529925, intimem-se a inventariante e seu procurador, pessoalmente 

e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

remoção da inventariante, nos termos do art. 622, inciso II, do Digesto 

Processual Civil, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006199-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FELIPAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER HELENO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006199-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16817872, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 4 

(quatro) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o 

prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos 

autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013520-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR LEME DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013520-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001528-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TOBIAS SOBRINHO (REQUERENTE)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLAS BOAS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001528-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se o item 

1 da decisão de ID: 15916352. 2. Com a resposta do ofício, venham-me os 

autos conclusos para sentença. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004245-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004245-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 
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ID: 16294249, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005815-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URSULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENILDE URCULINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO URCULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENIALDA URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

CLAUDIONOR ALVES (INVENTARIADO)

LINDAURA URSULINA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora para 

que materialize o Formal de Partilha expedido nos autos (ID 17134607), 

instruindo com as cópias nele indicadas, e proceda ao registro junto ao 

cartório de registro competente, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos 

serão arquivados. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2018 JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009669-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009669-78.2017.8.11.0003 

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 fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

guarda definitiva, em cinco dias. Rondonópolis, 18 de dezembro de 2018 

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25 Nr: 26-22.1994.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA GUIMARAES, para devolução 

dos autos nº 26-22.1994.811.0003, Protocolo 25, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 404954 Nr: 732-14.2008.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT

 Processo n.º 2008/65

Vistos etc.

1. Defiro o pedido constante na certidão de fl. 60.

 2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731516 Nr: 11906-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAFR, MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11906-44.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 80, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 450703 Nr: 5883-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFGA, AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5883-53.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 117, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 780297 Nr: 6322-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KWAR, AADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 
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OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 821002 Nr: 3241-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRNL, ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SATELIS DE 

BARROS - OAB:18146/E

 Processo n.º 3241-34.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que as partes entabularam um 

acordo à fl. 73, porém, o patrono da parte executada não portava 

instrumento de procuração e requereu prazo de 5 (cinco) dias para 

regularização processual.

 2. À fl. 75, este juízo determinou a intimação pessoal da parte executada 

para que regularizasse sua representação, o que restou infrutífero, 

conforme certificado à fl. 79.

3. Sendo assim, intime-se o procurador da parte executada via DJe para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreie aos autos instrumento 

procuratório com poderes para representar o executado.

4. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação acerca do 

acordo entabulado às fls. 73/74.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747737 Nr: 6592-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMZ, AALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 6592-83.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 70, determinando que seja oficiado à CEF para que 

bloqueie e penhore o valor existente a título de saldo PIS/FGTS em favor 

do executado, conforme o débito exequendo discutido no caso em apreço, 

bem como para que proceda à transferência dos valores para conta 

bancária informada pela parte autora no referido petitório.

2. Empós, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749221 Nr: 7354-02.2014.811.0003

 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: LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Processo n.º 7354-02.2018.811.0003Vistos etc.1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, 

nota-se que o cumprimento da sentença que fixa a obrigação de pagar 

quantia certa é regido pelo art. 523, do Código de Ritos, in verbis:“Art. 523. 

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no 

caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver.§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.§ 2º Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante.§ 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”3. Intime-se a parte 

devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios 

de 10% sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de 

lhe serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação fixada 

em título executivo judicial (art. 523, §3º, do Código de Processo Civil).4. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de 

nova intimação, poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar sua impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto 

Processual Civil.5. Para a hipótese de pagamento pela parte executada 

antes da intimação, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

sobre o valor quitado, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 

526, do Código de Ritos. 6. Abra-se vista ao Ministério Público.7. 

Intime-se.8. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441332 Nr: 10002-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CEZÁRIO GUIMARÃES 

PEREIRA - OAB:17.662/MS, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, JEAN PIERRE DA SIVA VARGAS - OAB:12.481/MS

 Processo n.º 10002-91.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 215, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814034 Nr: 897-80.2016.811.0003

 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: JBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 897-80.2016.811.0003

Vistos etc.
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1. Defiro o pleito de fl. 94, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728701 Nr: 9479-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHRC, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 9479-74.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 103, pelo que determino o arquivamento destes 

autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711424 Nr: 6432-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDN, LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6432-29.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistema INFOSEG.

 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Rua Oito, n.º 2832, Município de 

Rondonópolis/MT, CEP: 78710790.

 3. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812315 Nr: 219-65.2016.811.0003

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO MACHADO 

MENDONÇA FILHO - OAB:26038/O, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Processo n.º 219-65.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA aforada por MARCOS ANTONIO DA 

SILVA em face de MIRIAN FREITAS DA SILVA E SILVA.

2. A parte requerida, às fls. 101/106, requer, liminarmente, a concessão 

da guarda provisória das menores em seu favor, alegando que a guarda 

de fato delas está com os avós maternos e que estes proíbem o seu 

contato com as menores.

3. Considerando o deliberado em audiência de instrução em julgamento, às 

fls. 82/86, postergo a análise do pedido de fls. 101/106 à sentença.

4. Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida na audiência de fl. 82.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734024 Nr: 13895-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSB, GFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 atendimento do direito aos alimentos. Na aplicação das normas 

constitucionais deve-se perseguir, entre outros, os princípios da 

supremacia e da unidade da Constituição, bem como o da máxima 

efetividade das normas constitucionais. A falta de previsão 

infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a efetivação de 

um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 

1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012) (grifo nosso)11. 

Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fls. 68/69), 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de Ritos, bem como seja expedida certidão 

judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte exequente 

proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do 

CPC.12. No mais, sem prejuízo da decisão supra, defiro a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS PIS/PASEP em favor do executado, no prazo 

d e  3 0  ( t r i n t a )  d i a s . 1 3 .  I n t i m e - s e . 1 4 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440180 Nr: 8847-53.2010.811.0003

 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: DASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de 

Direito Civil Julgado. (grifo nosso)6. Assim, diante da documentação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 455 de 624



coligida aos autos, bem como atendidos os requisitos legais, verifica-se 

que o pedido inicial merece guarida.7. Pelo exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, defiro o pedido veiculado na exordial, para 

determinar que se expeça alvará judicial em favor da autora (qualificada 

nos autos), autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer 

numerário existente junto à Caixa Econômica em favor de seu 

companheiro, Adair Alves dos Santos, falecido.8. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste decisum.9. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça.10. Sem condenação em honorários advocatícios, 

por serem incabíveis à espécie.11. 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, 17 

de dezembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819783 Nr: 2837-80.2016.811.0003

 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: CBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Processo n.º 2837-80.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 56 pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758272 Nr: 12294-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/GO 6491

 Processo n.º 12294-10.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 272, pelo que determino a intimação da parte 

executada para que, no prazo legal, se manifeste quanto ao pleito de fl. 

265, bem como a avalição de fl. 266.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707198 Nr: 1958-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Processo n.º 1958-15.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 205/206, abra-se vista à parte requerente para 

manifestação.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Processo n.º 1958-15.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 205/206, abra-se vista à parte requerente para 

manifestação.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722228 Nr: 3243-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVDOA, DTDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3243-09.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 67.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761877 Nr: 14444-61.2014.811.0003

 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: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGQDS, MAQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE SOUZA 

DORILÊO - OAB:7.164, FRANCISCO SILVA - OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, 

para reconhecer que JHONES FERREIRA DA SILVA não é o pai do 

requerido e, por consequência, determino a anulação do seu registro de 

nascimento, devendo o notário competente proceder com a lavratura de 

um novo registro em favor da parte demandada onde constará apenas o 

nome de sua genitora e dos avós maternos.22. Oficie-se o titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

averbação e inscrição.23. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita. 24. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento desta decisão.25. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se. 
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Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ROSELI NUNES BRAVO (AUTOR(A))

LUCIMAR NUNES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

ANTENOR NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000268-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

meticulosamente os autos, denota-se que a inventariante, Sr.ª Lucimar 

Nunes da Silva, foi intimada por duas vezes para cumprir a determinação 

de ID: 6145604, com o intuito de dar regular prosseguimento ao feito, 

deixando o prazo transcorrer in albis. 2. Diante dessas considerações, 

não há razão de ser para a sua permanência no encargo de inventariante. 

3. Sendo assim, destituo a Sr.ª Lucimar Nunes da Silva do encargo de 

inventariante e, nos termos dos arts. 616, inciso II, 617, inciso III e 622, 

inciso II, todos do Código de Ritos, nomeio inventariante a Sr.ª Roseli 

Nunes Bravo, a qual deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo do termo de compromisso, devendo a Sr.ª 

Lucimar Nunes da Silva entregar à substituta os bens do espólio, sob o 

risco de emissão de mandado de busca e apreensão ou de imissão na 

posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, conforme a inteligência 

do art. 625, do CPC. 4. A toda evidência, ante o teor do Provimento n.º 

56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à propositura das demandas 

sucessórias, inventário e arrolamento de bens, a juntada de certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. 5. 

Portanto, intime-se a inventariante ora nomeada para, no prazo de 30 

(trinta) dias, carrear aos autos a aludida certidão negativa para regular 

prosseguimento do feito. 6. No mais, sem prejuízo do acima determinado, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as 

últimas declarações, bem como para que traga aos autos as certidões 

negativas federal e municipal em nome do de cujus e o plano de partilha do 

bem inventariado. 7. Após, abra-se vista aos herdeiros para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre as últimas declarações (art. 637, 

CPC). 8. Cumpridas todas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos. 9. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004731-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE LINDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOENO LINDEMANN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004731-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Dilce Lindemann, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005090-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DUTRA DE CASTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005090-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

Laércio de Castro, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa do inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000583-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY CAROLINE MONTEIRO LIBERATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIR LIBERATO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000583-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 
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compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, na qual a parte autora requer a partilha de um bem, porém, o 

imóvel de matrícula n.º 77.099 não está em nome do de cujus. 2. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos matrícula atualizada do imóvel em nome do de cujus, comprovando a 

propriedade do bem, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. Ademais, intime-se a 

inventariante para, no mesmo prazo acima concedido, carrear aos autos a 

certidão negativa federal em nome do de cujus. 4. Após, venham-me os 

autos conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004154-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004154-62.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, entendo ser necessária nova 

tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação social 

dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, possibilitando-lhes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim 

sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no 

inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na 

Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Com a realização do ato solene, abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público. 4. Após, venham-me os 

autos conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009891-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

ELAINE SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

ROSMARY SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

EDILENY SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVALDO MARQUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009891-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por JOSE 

IVALDO MARQUES DA COSTA (qualificado nos autos), na forma pleiteada 

pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003789-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEI ALVES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003789-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas às primeiras declarações, segundo a qual os 

herdeiros do de cujus são maiores e capazes converto o inventário em 

arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e seguintes, do Código de 

Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada da 

certidão negativa estadual (emitida pela PGE), uma vez que a juntada no 

ID: 10394801 não presta aos fins colimados, bem como o plano de partilha 

dos bens inventariados. 2. Após a juntada aos autos da documentação 

mencionada, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009829-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR XAVIER SOARES (REQUERENTE)

LUCIANO XAVIER SOARES (REQUERENTE)

IOLANDA MARIA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EULADIO ALVES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009829-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a Sr.ª Iolanda Maria Xavier 

alega ter convivido com o falecido Sr. Euladio Alves Soares. Porém, os 

documentos carreados no ID: 16019529 não prestam à comprovação 

judicial de uma união estável, a conferir legitimidade à autora para postular 

a abertura do inventário do de cujus. 2. Assim, junte a inventariante cópia 

de sentença judicial reconhecendo a união estável havida com o falecido 

ou escritura pública firmada por eles atestando o período de convívio, a 

fim de comprovar sua condição de companheira, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Após, venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012987-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FLORES SILVA (REQUERENTE)

VANESSA FLORES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLE FLORES SILVA MARTINS (REQUERENTE)

SIMONE FLORES SILVA BALDO (REQUERENTE)

DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012987-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1013064-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO ADOLFO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013064-44.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente Valdinei Ferreira 

De Oliveira, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante providenciar a juntada 

da certidão negativa estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 5. Ademais, intime-se o inventariante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie aos autos o documento da 

motocicleta Honda, CG 150, TITAN, cinza, placa O126051/MT, RENAVAM 

n.º 00132786516, ano 2008/2009, em nome do de cujus, sob pena de o 

juízo não deliberar quanto a sua partilha. 6. Após, venham-me os autos 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1013139-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013139-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), devendo 

incluir no polo ativo da demanda os demais herdeiros necessários ou 

carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por 

instrumento público ou termo judicial, nos moldes do art. 1.806, do Código 

Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008132-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FUAD RIBEIRO CHARAFEDDINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUAD NAIM CHARAFEDDINE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE OAB - 431.610.496-91 (CURADOR)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008132-47.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 16675414, pelo que determino a citação da parte requerida no 

endereço informado no referido petitório. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013376-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LEANDRO FERREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO TAVARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TAVARES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013376-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

Robson Leandro Ferreira, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa do inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004233-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DE OLIVEIRA DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI PEREIRA DUARTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004233-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16385583, pelo que destituo a Sr.ª Giovana de Oliveira Duarte Ribeiro 

do encargo de inventariante e, nos termos do art. 617, inciso I, do Código 

de Ritos, nomeio inventariante a Sr.ª Antônia de Oliveira Duarte, a qual 

deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso, devendo a Sr.ª Giovana de Oliveira 

Duarte Ribeiro entregar à substituta os bens do espólio, sob o risco de 

emissão de mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, 

conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, conforme a inteligência do art. 

625, do CPC. 2. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestar compromisso, deverá a inventariante ora nomeada apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em 

caso de imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se 

termo circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 3. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 4. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 
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inventariante para prestá-las. 5. Após, conclusos. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002496-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002496-66.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 16678241. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001327-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MICHARKI VAVAS OAB - SP304153 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELCHOR GARCIA MARQUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001327-44.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, na qual a parte autora requer a partilha dos bens do de 

cujus, porém, não carreou aos autos matrícula atualizada do bem imóvel 

em nome do falecido. 2. Assim, intime-se o inventariante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, carrear aos autos documento hábil a comprovar a 

propriedade do imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do 

Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha, uma 

vez que o documento de ID: 14002570 não presta aos fins colimados. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003954-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. (REQUERENTE)

E. M. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT11126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. P. S. (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003954-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para que manifestem acerca da avaliação dos bens do espólio, nos 

termos do art. 635, do CPC. 2. No mais, oficie-se ao Banco do Brasil para 

que informe ao juízo quanto à existência de numerário em conta bancária 

em favor do de cujus referente à restituição do imposto de renda. 3. Sem 

prejuízo do acima determinado, intime-se a inventariante para, no prazo de 

30 (trinta) dias, carrear aos autos a certidão negativa estadual (emitida 

pela PGE) em nome do de cujus. 4. Não havendo impugnação, lavre-se o 

termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a inventariante 

para prestá-las. 5. Após, venham-me os autos conclusos. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004301-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004301-54.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16663461, pelo que designo o dia 14.03.2019, às 15h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009540-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LOURENCO GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA LOURENCO GONSALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009540-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que dentre os documentos 

que instruem a peça exordial não consta o instrumento de procuração 

outorgado pela Sr.ª Simone Lourenço Gonsalves Paula à causídica que 

subscreve o petitório vestibular, Dr.ª Letícia Silva de Lima Suzana. 2. 

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando ao feito a procuração 

outorgando poderes à advogada suprarreferida, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004139-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIANE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BATISTA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004139-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, converto o inventário em arrolamento 

sumário, nos termos do art. 659 e seguintes, do Código de Ritos. 2. 

Oficie-se ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para que 

informem ao juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em 

favor do de cujus. 3. Com a resposta dos ofícios, intime-se a pessoa da 

inventariante para providenciar a juntada das certidões negativas 

municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 4. Após, venham-me os autos conclusos. 

5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001146-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DE JESUS (REQUERENTE)

LUZENIRA PULICARPO DE JESUS SALES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001146-43.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16699575, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004174-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004174-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o pleito de 

ID: 14967817, não obstante o documento carreado no ID: 14967839, 

oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que informe a 

este juízo os dependentes do de cujus habilitados perante a Previdência 

Social. 2. Sem prejuízo do acima determinado, cumpram-se os itens 3 e 5 

da decisão de ID: 14692458. 3. Após, venham-me os autos conclusos. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001079-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN RODRIGUES GIMENES GALVAO (REQUERENTE)

ISAIAS MOURA GALVAO (REQUERENTE)

DIEGO RODRIGUES GIMENES GALVAO (REQUERENTE)

FABIANA FERREIRA (REQUERENTE)

ONY ALVES GALVAO (REQUERENTE)

MIRELA RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

ROSANE MOURA GALVAO (REQUERENTE)

ANDREIA MOURA GALVAO (REQUERENTE)

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS GALVAO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001079-15.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Oficie-se ao 

INDEA/MT, conforme requerido no item IV, “e”, da exordial, para que para 

que este forneça os dados referentes ao cadastramento de exploração 

pecuária e o número de cabeças de gado existente em nome do falecido, 

bem como também forneça o valor atualizado da notificação/multa de n.º 

092852. 2. Com a resposta do ofício, intime-se a inventariante para que 

apresente o plano de partilha dos bens inventariados, no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000416-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

OTILIA DE SOUZA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL DE SOUZA PAULO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000416-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

as herdeiras do de cujus são maiores e capazes, bem como o pleito de ID: 

16123403, converto o inventário em arrolamento sumário, nos termos do 

art. 659 e seguintes, do Código de Ritos. 2. A toda evidência, ante o teor 

do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à propositura 

das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, a juntada 

de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 3. Portanto, intime-se o inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, carrear aos autos a aludida certidão negativa para regular 

prosseguimento do feito. 4. Ademais, compulsando os autos com vagar, 

vê-se que as herdeiras do de cujus avençaram sobre a partilha de vários 

bens, porém, não carrearam aos autos documentos que comprovem a 

propriedade do falecido sobre eles. 5. Assim, intime-se a parte autora 

para, no mesmo prazo acima concedido, carrear aos autos documento 

hábil a comprovar a propriedade de todos os bens a serem partilhados, 

observando, quanto aos bens imóveis, o que dispõe o art. 1.227, do 

Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013426-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO GOMES COLARES (REQUERENTE)

TANIA MARA GOMES COLARES (REQUERENTE)

ROZENIR GOMES SANTANA (REQUERENTE)

ELMA ACUNHA COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL GOMES COLARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013426-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que dentre os documentos 

que instruem a peça exordial não constam os instrumentos de procuração 

outorgados pelos herdeiros à causídica que subscreve o petitório de ID: 

17041170. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando 

ao feito os instrumentos procuratórios dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Ademais, 

vê-se que as partes não carrearam aos autos matrícula atualizada em 

nome do de cujus do bem imóvel objeto da partilha. 4. Assim, intime-se a 

parte autora para, no mesmo prazo acima concedido, carrear aos autos 

documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel supracitado, 

conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não 

deliberar quanto a sua partilha. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009463-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009463-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que os herdeiros do de 

cujus que subscrevem o acordo de ID: 13828289 não estão devidamente 

representados nos autos. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear ao feito as procurações dos demais 

herdeiros, possibilitando ao juízo a homologação da partilha. 3. Ademais, 

oficie-se ao Banco do Brasil para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe 

ao juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do 
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de cujus. 4. Com a resposta do ofício e o cumprimento das determinações 

supra, venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013471-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARLA BRENDA INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013471-50.2018.811.0040 Vistos etc. 1. Não obstante a 

determinação de ID: 17058932, nota-se que o ato solene para o qual se 

deprecou já foi realizado, razão pela qual determino a sua devolução ao 

juízo de origem, grafando as nossas melhores homenagens. 2. 

Comunique-se ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013593-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES BOGIAGO (REQUERENTE)

MARIA LUCIMAR BARBOSA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES BOGIAGO (REQUERIDO)

MARIA LUCIMAR BARBOSA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013593-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. No intuito de resguardar os interesses 

da menor, defiro a sua guarda provisória nos moldes requeridos, devendo 

a Sr.ª Maria Lucimar Barbosa de Miranda ser intimada para assinar o 

respectivo termo. 4. A parte autora deverá ser informada que a guarda 

ora concedida tem caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer 

tempo, caso surjam situações que demandem deste juízo providência 

necessária à proteção da infante. 5. Abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público e à FUNAI para manifestação, no prazo legal. 6. Após, venham-me 

os autos conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013600-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FRANCISCO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCI BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013600-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

Valdenir Francisco Cardoso, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, o 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa do inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006113-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALENTINA DA SILVA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LARISSA DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE BEZERRA DA SILVA OAB - 027.713.381-57 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006113-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o disposto 

na Portaria n.º 1455/2018-PRES-DGTJ, redesigno o dia 07.03.2019, às 

14h, para realização da audiência de conciliação designada no ID: 

16728059. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007608-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVENOR MARTINS DE MELO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007608-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por AVENOR 

MARTINS DE MELO (qualificado nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005089-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ FIRMINO PEREIRA (REQUERENTE)

JUCIMARA PIMENTEL PEREIRA (REQUERENTE)

JURACI FIRMINO PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE FIRMINO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

GILMAR FIRMINO PEREIRA (REQUERENTE)
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JUCILENE ABADIA PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005089-05.2017.811.0003 Vistos etc. 1. JUCIMARA 

PIMENTEL PEREIRA, GILMAR FIRMINO PEREIRA, JOSE FIRMINO PEREIRA 

NETO, JURACI FIRMINO PEREIRA, JUCILENE ABADIA PEREIRA SOUSA e 

JUAREZ FIRMINO PEREIRA (qualificados nos autos) postulam a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor que consta 

em nome da de cujus, Izabel Pimentel Pereira, junto à Caixa Econômica 

Federal. 2. A inicial foi instruída com todos os documentos necessários 

para propositura da ação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, os requerentes são filhos da 

falecida, conforme documentos acostados ao caderno processual, bem 

como que não há outros herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para 

postular o presente alvará judicial. 5. Quanto à possibilidade da concessão 

do pretendido alvará, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA 

POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE 

BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE 

ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado. (grifo 

nosso) 6. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 7. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor dos requerentes (qualificados nos autos), 

autorizando-os a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto à Caixa Econômica em favor de sua genitora, Izabel 

Pimentel Pereira, falecida. 8. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 9. Sem condenação em 

custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie. 11. 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, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009926-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

JURACY CAVALCANTE CARDOSO (REQUERENTE)

JUSCINEY CAVALCANTE CARDOSO (REQUERENTE)

JUCILENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUCINEIDE CAVALCANTE CARDOSO AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABELINO CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA CAVALCANTE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009926-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por MARIA 

CAVALCANTE CARDOSO e ABELINO CARDOSO DE SOUZA (qualificados 

nos autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000894-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENEB ANGELICA CAVALCANTE CARDOSO PIZA (REQUERENTE)

LEONARDO FERREIRA PIZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000894-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS aforada por DENEB ANGELICA 

CAVALCANTE CARDOSO PIZA e LEONARDO FERREIRA PIZA 

(qualificados nos autos). 2. No ID: 14344054 os requerentes pleitearam a 

desistência da ação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000667-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FEITOSA MACIEL (REQUERENTE)

KELLEN DOURADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000667-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL 

COM PEDIDO DE GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS aforada por 

KELLEN DOURADO DA COSTA e EDIMAR FEITOSA MACIEL (qualificados 

nos autos), onde expõem os requerentes que viveram como marido e 

mulher no período de março de 2012 até dezembro de 2017 e que desta 

união advieram dois filhos menores e um bem a partilhar. 2. As partes 

aforaram pedido de homologação de acordo referente ao reconhecimento 

e dissolução de união estável, guarda, alimentos, visitas e partilha de 

bens, sendo que o representante do Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em vista que as partes 

estão em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na exordial, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, em 
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consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil 

c.c. art. 1.723, caput, do Código Civil, reconheço, com efeito ex tunc, a 

união estável havida entre KELLEN DOURADO DA COSTA e EDIMAR 

FEITOSA MACIEL (qualificados nos autos), mantida pelo período de março 

de 2012 até dezembro de 2017 e decretando sua dissolução, bem como 

deferindo a guarda, alimentos, visitas e partilha de bens nos moldes da 

exordial. 5. Expeça-se o competente termo de guarda compartilhada em 

favor dos requerentes. 6. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008625-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLELMA ROCHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

NATALY CRISTINI DE ARAUJO SHIMIZU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008625-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por NATALY CRISTINI DE ARAUJO 

SHIMIZU e A.C.A.S., representada por sua genitora Sr.ª Clelma Rocha de 

Araujo (qualificadas nos autos). 2. No ID: 15955946, requereu a parte 

autora extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009904-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CLEIA DUETI SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009904-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por MANOEL 

ANTONIO DE LIMA FILHO (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo 

aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da 

gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009312-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - 308.835.479-53 (REPRESENTANTE)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009312-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados pelo de cujus MILTON PEREIRA 

DOS SANTOS (qualificado nos autos). 2. No ID: 16560503 a parte autora 

requereu a desistência da ação e sua extinção sem resolução de mérito. 

3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003072-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA FRANCISCA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003072-59.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por ANA ROSA DE LIMA CARVALHO em face de 

CATARINA FRANCISCA DE LIMA (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado 

o estudo social (ID: 13573019) com a parte interditanda. 3. O 

representante do Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 

16892531, requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado 

do feito, tendo em vista que não há necessidade de produção de outras 

provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;” 6. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte 

requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme estudo social 

realizado pela equipe interdisciplinar forense, concluiu-se que é portadora 

de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida 

civil e administração dos bens, o que só corrobora as alegações e 

documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas 

colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição 

ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada 

no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 
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de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de CATARINA FRANCISCA DE 

LIMA (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, ANA ROSA DE LIMA CARVALHO. 15. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013032-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE VIEIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

APARECIDA VIEIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE OLIVEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013032-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a Sr.ª Aparecida Vieira 

Sampaio, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 4. Verificada, de imediato, no caso em apreço, a ocorrência da 

hipótese prevista no art. 662, da Lei Instrumental Civil, que trata da 

dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD para fins de 

homologação do plano de partilha, passo diretamente ao julgamento do 

presente feito, eis que, em sede de arrolamento sumário de bens, se 

preenchidos todos os demais requisitos para sua concessão, não cabe ao 

juízo o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao 

lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. 

Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe o § 2º 

do art. 659 do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 6. Com efeito, o art. 1.031, do 

antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos. 7. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 8. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, do 

CPC). A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 

§ 2º), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de deferida a 

adjudicação (art. 659, § 2º). 9. A respeito do recolhimento do imposto de 

transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever o seguinte 

excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do tributo 

sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 

662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após 

a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro 

de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 

da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de 

intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita 

aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se 

estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente 

sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse 

procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa 

do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão 

somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se 

possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis, uma 

vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme 

dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de 

arrolamento”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 380-381) (grifo 

nosso) 10. Assim, JULGO, por sentença (art. 659, § 2º, CPC), o inventário 

dos bens deixados por LUIZ DE OLIVEIRA SAMPAIO (qualificado nos 

autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. 11. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha. 12. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento 

do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 13. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013240-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ANGELA MARIA FERNANDES (REQUERENTE)

EDSON FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013240-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a requerente Edson Ferreira 

Fernandes, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Verificada, de imediato, no caso em apreço, a 
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ocorrência da hipótese prevista no art. 662, da Lei Instrumental Civil, que 

trata da dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD para 

fins de homologação do plano de partilha, passo diretamente ao julgamento 

do presente feito, eis que, em sede de arrolamento sumário de bens, se 

preenchidos todos os demais requisitos para sua concessão, não cabe ao 

juízo o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao 

lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. 

Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe o § 2º 

do art. 659 do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 6. Com efeito, o art. 1.031, do 

antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos. 7. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 8. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, do 

CPC). A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 

§ 2º), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de deferida a 

adjudicação (art. 659, § 2º). 9. A respeito do recolhimento do imposto de 

transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever o seguinte 

excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do tributo 

sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 

662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após 

a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro 

de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 

da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de 

intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita 

aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se 

estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente 

sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse 

procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa 

do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão 

somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se 

possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis, uma 

vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme 

dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de 

arrolamento”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual 

civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 380-381) (grifo 

nosso) 10. Assim, homologo as renúncias dos herdeiros Edson Ferreira 

Fernandes e Angela Maria Fernandes Rocha e JULGO, por sentença (art. 

659, § 2º, CPC), o inventário dos bens deixados por LUIZA FERREIRA 

FILHO (qualificada nos autos), na forma pleiteada pelo inventariante, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e 

ressalvados direitos de terceiros. 11. Tendo o feito tramitado sob o pálio 

da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam 

expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de 

adjudicação, observando as renúncias dos herdeiros Edson Ferreira 

Fernandes e Angela Maria Fernandes Rocha. 12. Em atendimento ao art. 

659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à 

Fazenda Pública. 13. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004740-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIA CURTEZ DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VALDIR HENRIQUE DOS SANTOS (HERDEIRO)

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS (HERDEIRO)

FABIANO CURTEZ DA CRUZ (HERDEIRO)

ELZA DE SOUZA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004740-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. EURÍPEDES 

APARECIDO DOS SANTOS postula a este juízo a ABERTURA, REGISTRO e 

CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO de ID: 13815272, deixado pela 

Sr.ª Nizia Curtez dos Santos, falecida em 30.05.2017, nesta cidade de 

Rondonópolis/MT, lavrado no dia 12.02.2016, perante o 4º Tabelionato de 

Notas. 2. Conforme narra a exordial, a de cujus deixou herdeiros legítimos, 

quais sejam, Elza de Souza, Vilma Curtez, Valdir Henrique dos Santos, 

Eurípedes Aparecido dos Santos, José Henrique dos Santos e Fabiano 

Curtez da Cruz, bem como a herdeira testamentária, Aline Cristiane Dótoli 

dos Santos. 3. Desta forma, pugna pela abertura, registro, cumprimento e 

posterior arquivamento do testamento público de ID: 13815272. 4. A inicial 

foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação. 5. O 

representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do pleito inicial, 

com o consequente registro, arquivamento e cumprimento das disposições 

testamentárias, para que possam surtir seus legais e jurídicos efeitos (ID: 

16768850). 6. Por fim, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Segundo a doutrina, “entende-se 

por testamento, do ponto de vista objetivo ou externo, o ato solene pelo 

qual o testador formaliza por documento escrito e solene sua vontade de 

transmitir os seus bens para depois da sua morte, com a indicação de 

herdeiros e legatários” (OLIVEIRA, Euclides de; AMORIM, Sebastião. 

Inventários e partilhas. 23ª ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária 

de Direito, 2013, p. 207). 8. Já os requisitos do testamento público, como é 

o caso dos autos, estão elencados no art. 1.864, incisos I a III, do Código 

Civil, a saber: “Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: 

I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de 

notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se 

de minuta, notas ou apontamentos; II – lavrado o instrumento, ser lido em 

voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; 

ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; III – ser o 

instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas 

testemunhas e pelo tabelião.” 9. Analisando de forma percuciente o 

testamento público encartado no ID: 16768850, percebe-se que estão 

presentes os requisitos indispensáveis à sua validade. 10. Ademais, 

releva notar que se trata de um processo de jurisdição voluntária, em que 

não se perquire o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das 

formalidades necessárias à sua validade. 11. A propósito, este também é 

o entendimento jurisprudencial. Vejamos: “Compete ao juízo do inventário o 

julgamento de ação anulatória de testamento, ainda que outro juízo tenha 

sido responsável pela ação de abertura, registro e cumprimento do 

testamento. O fato da ação de abertura, registro e cumprimento de 

testamento ter se processado em determinado juízo não implica sua 

prevenção para a ação anulatória de testamento. Afinal, trata-se de um 

processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do 

testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua 

validade. De fato, não há conexão entre o inventário e a ação anulatória 

porque ausente a identidade entre os elementos objetivos das demandas: 

os pedidos e as causas de pedir são distintos. Todavia, é evidente a 

prejudicialidade entre as ações. Se anulado o testamento, a partilha dos 

bens entre os herdeiros da falecida ocorrerá de forma totalmente distinta. 

Assim, a declaração de nulidade do testamento interessa à herança e, por 

isso, deve ser apreciada pelo juízo do inventário. Nesse contexto, 

observa-se que a denominada vis atrativa do inventário (art. 96 do CPC) é 
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abrangente, chegando a abarcar não somente as ações relativas à 

herança, tais como a de sonegados, de petição de herança, de anulação 

de testamento e outras diretamente ligadas ao direito sucessório, mas 

também traz para o seu foro, outras ações que, em princípio, seriam da 

competência de outro. Além disso, mesmo que não se discuta a validade 

do testamento nos próprios autos do inventário, porque se trata de 

questão de alta indagação (art. 985 do CPC), deve-se reconhecer a 

competência do juízo do inventário para o julgamento da anulatória também 

por uma questão de economia processual. Afinal, ele já tem conhecimento 

global dos fatos relacionados à sucessão. Ademais, não havendo 

prevenção do juízo responsável pela ação de abertura, registro e 

cumprimento do testamento, remeter-lhe a ação anulatória de testamento 

para julgamento poderia gerar novos questionamentos acerca da sua 

própria competência, em franco prejuízo à duração razoável do 

processo.” (REsp 420.394-GO, DJ 4.11.2002. REsp 1.153.194-MS, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 13.11.2012) (grifo nosso) 12. De outra 

parte, importa trazer a lume o que dispõe o art. 1.857, § 1º, do Código Civil: 

“Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade 

dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte. § 1º A 

legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 

(grifo nosso) 13. Voltando os olhos ao caso em exame, nota-se que a 

legítima dos herdeiros foi devidamente resguardada. 14. Assim, este juízo 

não vê óbices ao deferimento do pedido formulado na peça madrugadora. 

Portanto, a procedência do pedido é medida que impõe. 15. Pelo exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, c.c. art. 735, §2º, ambos 

do Código de Processo Civil, para determinar o registro, cumprimento e 

arquivamento em cartório do testamento público de ID: 13815272, deixado 

pela Sr.ª Nizia Curtez dos Santos, lavrado no dia 12.02.2016, perante o 4º 

Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT. 16. Feito o registro do 

testamento, o testamenteiro deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o termo da testamentaria (art. 735, §3º, CPC). 17. 

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo 

recursal e cumpridas todas as diligências supra, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005626-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA DA SILVA PAZZE (REQUERENTE)

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

RUTE CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005626-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por RUTE 

CORREIA DA SILVA e MANOEL DA SILVA (qualificados nos autos), na 

forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, 

determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os 

competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. 

Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

17 de dezembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013637-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHEINY KELLY SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013637-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

aforada por I.S.L. representada por sua genitora Sr.ª Dheiny Kelly Soares 

De Lima, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(qualificados nos autos). 2. No ID: 17140778 requereu a parte autora 

extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis a 

espécie. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008269-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLENIA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA PEREIRA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

NOLISSAM PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO INTERESSADO A 

COMPARECER, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007405-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (REQUERENTE)

VITOR LUIGE ARNEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR A 

COMPARECER, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007071-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLINESIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)
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KAUAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

ALLAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

M. C. N. F. (REQUERENTE)

JUAN NUNES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DO (A) 

REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE 

RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007248-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007248-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Modificação de Guarda c/ Tutela Provisória de Urgência Antecipada’ 

proposta por A. V. de O. em desfavor de A. L. S. L. visando a 

regulamentação do estado de fato que passou a viger, porquanto a 

genitora dos menores foi presa pela prática de crime de tráfico de drogas, 

passando o pai a exercer a guarda dos menores I. B. L., I. V. L. e G. V. L.. 

A liminar vindicada na exordial restou deferida através do decisum de ID 

15053612. Após o regular prosseguimento do feito, aportou-se aos autos 

requerimento de regularização do direto de convivência formulado pela 

demandada e genitora dos menores noticiando que o pai tem atravancado 

a visitação materna, impedindo, via de consequência, o contato com os 

filhos (ID 17116928). Pois bem. Visando resguardar o convívio entre o 

genitor que não possui a guarda da criança, o art. 1.589, do CC, dispõe 

que: “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação.” Destarte, o exercício da guarda unilateral pelo pai não retira o 

poder familiar conferido à mãe, permanecendo intactos com relação ao 

outro genitor os direitos e deveres inerentes a tal investidura (poder 

familiar), dentre eles a efetiva participação na educação, sustento e 

vigilância dos filhos, ainda que em menor intensidade (art. 1.589 c/c art. 

1.632, do CC). Portanto, a detenção da guarda por um dos pais não deve 

implicar o afastamento dos menores em relação àquele que não a possui, 

tampouco a dissolução dos vínculos afetivos, já que se mantém inalterado 

o poder familiar inerente à filiação e todos os deveres e direitos dele 

decorrentes. Assim, deve ser assegurado, à genitora, o direito de visitas 

aos filhos, tanto no período de férias escolares como nas demais 

festividades. Isto posto, a fim de resguardar o bem-estar da criança, 

acima dos interesses dos próprios genitores e, invocando o Princípio da 

Afetividade, hei por bem fixar as visitas para a mãe em finais de semana 

alternados, das 10h sábado às 17h do domingo; a princípio os menores 

permanecerão em companhia da genitora pelo período de sete dias 

durante as férias escolares, sendo que neste ano tal ocorrerá a contar do 

dia 08/01/2019; no dia das mães e dia dos pais os menores permanecerão 

na companhia do genitor homenageado no horário antes estabelecido; 

festividade de natal do corrente será gozada pelo pai e de ano novo pela 

mãe; no aniversário das crianças nos anos ímpares permanecerá na 

companhia do genitor e anos pares com a genitora, sem prejuízo de 

eventual alteração, futuramente, caso sobrevenham outros elementos que 

possam ensejar eventual mudança do que ficou aqui decidido. Por 

oportuno, ressalto que a presente decisão deverá ser cumprida fielmente 

por ambas as partes, sob pena de incidir nas sanções de litigância de 

má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo 

de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e 

por ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010. 2. Doravante, 

aguarde-se a realização da solenidade conciliatória anteriormente 

aprazada. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009553-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAHIANE MIRELLI DE SOUZA (REQUERENTE)

NAHIANE BRUNELLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIO VITOR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009553-38.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 16346706. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Nomeio inventariante a requerente 

RAHIANE MIRELLI DE SOUZA, facultando-a a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, devendo prestar as últimas declarações em 20 (vinte) dias, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Outrossim, sendo todas 

as herdeiras maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o 

patrimônio inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do 

presente em arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere 

que o ora eleito. 4. Sem prejuízo, intime-se a inventariante para acostar 

aos autos o plano final de partilha, garantindo-se o pagamento das 

obrigações assumidas pelo de cujus, com a dispensa da apuração de 

questões tributarias (certidões negativas de débito e GIA de ITCMD) acaso 

interesse às partes a conversão do feito para o rito de arrolamento 

sumário, em consonância ao quanto disposto no art. 659, §2º, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 07 de dezembro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009908-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009908-48.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre a 

requerente e o requerido fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos do 

demandado, em 30% (trinta por cento por cento) do salário mínimo vigente, 

a serem depositados em conta bancária informada na exordial, até o dia 

10 (dez) de cada mês. 4. Designo audiência de conciliação para a data de 

22 de janeiro de 2019 às 15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada bem como a pagar os alimentos provisórios, imediatamente, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do 

processo e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Por 

derradeiro, no que tange ao pedido da genitora referente a vaga em 

creche para a filha no intuito de que consiga trabalho, registro que não 

compete a este Juízo a intervenção vindicada, devendo a progenitora 

intentar pedido administrativo perante a Prefeitura Municipal e respectivas 

Secretarias e, após, caso negado seu direito, postule na via judicial 

mediante ação autônoma e adequada. 6. Sem prejuízo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias acostar comprovante de 

residência. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010854-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (REQUERENTE)

J. R. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: "(...) a teor da aparente anuência do pai 

em relação ao pleito exordial, faculto à parte autora a sua emenda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, a fim de regularizar a 

demanda, seja com a inclusão do genitor no polo passivo ou ativo, com a 

apresentação do respectivo instrumento de representação processual, em 

sendo o caso, observando-se, aliás, o regramento disposto no art. 319, II, 

do CPC. No mesmo lapso, deverá a requerente colacionar ao feito cópia de 

sua certidão de casamento, a fim de coligir aos demais elementos 

informativos dos autos.".

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010854-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (REQUERENTE)

J. R. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010854-20.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Guarda 

com Pedido de Liminar’ ajuizada por E. C. da S. e J. R. C. M., em desfavor 

de L. S. dos S., todos devidamente qualificados nos autos. Consta da 

exordial que a demandante Eliene é avó paterna do menor P. M. C. dos S. 

(d. n. 15/07/2015), casada com o também requerente J. R. C. M., advindo 

aquele de relacionamento havido entre a requerida e seu filho D. P. C. T. 

Ressaltam os demandantes que o menor se encontra sob a sua custódia 

física desde a separação dos pais, os quais residiam no mesmo local. 

Informa que, por ocasião da separação, a genitora tomou rumo ignorado, 

deixando a criança no seio familiar em que se encontrava originariamente, 

isto é, com os requerentes. Aponta ser apta ao exercício da guarda do 

neto, apresentando melhores condições para tanto, contudo está 

amedrontada com a pretensão da requerida em reaver o menor, sem justo 

motivo. Além disso, sustenta que a demandada faz uso ostensivo de 

substância entorpecente e de arma de fogo, conforme fotos anexadas à 

exordial, publicadas pela própria demandada em rede social. Ao final, 

pugna pela concessão da guarda provisória da criança em seu favor. 

Juntou documentos. Relatei. Decido. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Em juízo de cognição sumária a 

esta fase reservada, denoto a presença da probabilidade do direito da 

parte autora e o perigo de dano consubstanciado nos documentos 

apresentadas junto à exordial, bem como pelos registros fotográficos 

angariados ao presente. Deveras, ressai do caderno processual que os 

requerentes exercem, de fato, a guarda do menor Pietro, porquanto em 

diálogo entabulado entre a autora e a demandada a mesma expõe o desejo 

de buscar a criança que se encontra com a avó, demonstrando, a toda 

evidência, quem detém a custódia física do infante. Com efeito, 

tratando-se de criança de tenra idade, com apenas três anos de vida e, 

que evidentemente encontra-se sob os cuidados dos requerentes desde o 

nascimento, reputo aconselhável, nesse primeiro momento, que 

permaneça sob a guarda da avó paterna e de seu então companheiro, eis 

que atende ao melhor interesse do infante. Dessarte, compreensível o 

temor relatado pela autora, notadamente diante do comportamento, à 

primeira vista, inadequado da requerida ao demonstrar ostensivamente 

possuir arma de fogo sob sua guarda mediante publicações em rede 

social, inclusive pelas afirmações noticiadas em conversa via aplicativo de 

Whatsapp, justificando a cautela da avó em adotar medidas para 

assegurar a guarda do neto. Assim, invocando o princípio do melhor 

interesse da criança e da afetividade, a concessão da guarda provisória 

da criança aos requerentes é medida que se impõe, notadamente para fins 

de evitar eventual ruptura do importante vínculo afetivo entre a família 

extensa e a criança, eis que, à primeira vista, prejudicado o contato entre 

mãe e filho em virtude do afastamento materno. Nesta senda, 

encontrando-se os requerentes aptos a exercer a guarda do neto, 

demonstrando plenas condições de desempenhar os cuidados 

necessários ao infante e, estando a situação em vigor de longa data, não 

há justificativa para alterá-la, ao menos neste momento. Diante disso, a 

situação que ora paira sobre o exercício da guarda do menor há de ser 

mantida, porquanto, ao que tudo indica, houve uma ruptura na convivência 

entre mãe e filho em decorrência da separação dos pais, permanecendo, 

desde então, sob os cuidados dos requerentes. Pelo exposto, com 

supedâneo no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a guarda provisória da 

criança P. M. C. dos S., em favor dos requerentes E. C. da S. e J. R. C. M., 

sem prejuízo de ulterior revogação. Lavre-se o respectivo termo. 4. Desde 

já, determino a realização de estudos social e psicológico visando aferir a 

higidez da convivência familiar na residência da autora e da parte 

requerida, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando 

para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

do referido setor da presente determinação. 5. Designo audiência de 

conciliação para a data de 22 de janeiro de 2019 às 17 horas, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 6. Previamente a citação 

editalícia da requerida, necessária a realização de consulta acerca de seu 

atual endereço junto à Rede Infoseg, sobretudo considerando a 

“Orientação do CNJ no sentido de que os magistrados, antes de 

determinar a citação editalícia, promovam diligências por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário tais como INFOJUD e 

INFOSEG, a fim de confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do réu.” 

(TJRJ - AI: 00198721120148190000, Relator: DES. ANDREA FORTUNA 

TEIXEIRA, Data de Publicação: 27/10/2014), cujo resultado da busca segue 

anexo. Doravante, cite-se a parte demandada, nos moldes do artigo 695, 

§1º do CPC, para que venha a comparecer à r. audiência. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a requerida contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo legal. Restando inexitosa a 

diligência, defiro a citação pela via editalícia, nos moldes do requerimento 

estampado na exordial. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte beneficiária 

da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 

257, II, do CPC). Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio, desde 

já, o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado 

e professor-orientador, atuar como curador especial da parte, devendo o 

mesmo ser intimado para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo 

prazo legal. 7. Sem prejuízo, vislumbro que o polo passivo da lide é 

composto somente pela genitora da criança. No entanto, o pai deve 

integrar a demanda, seja no polo ativo ou passivo, tendo em vista a 

inexistência de qualquer indício de que este não exerça o poder familiar 

em relação à prole. Nesta senda, a teor da aparente anuência do pai em 

relação ao pleito exordial, faculto à parte autora a sua emenda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, a fim de regularizar a demanda, 

seja com a inclusão do genitor no polo passivo ou ativo, com a 

apresentação do respectivo instrumento de representação processual, em 

sendo o caso, observando-se, aliás, o regramento disposto no art. 319, II, 

do CPC. No mesmo lapso, deverá a requerente colacionar ao feito cópia de 

sua certidão de casamento, a fim de coligir aos demais elementos 

informativos dos autos. Intimem-se. Notifique-se o Parquet. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003634-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003634-05.2017.8.11.0003. Vistos etc., Considerando o pedido vertido 

no ID 15323958, vista à parte executada para manifestação no prazo de 

03 (três) dias. Em seguida, vista à Defensoria Pública para requerer o que 
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de direito ao regular prosseguimento do processo. Após, colha-se parecer 

ministerial, renovando a conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782870 Nr: 7359-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEIDE DE ALMEIDA SANTOS, LIDIO BERNARDINO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FERNANDO ROBERTO DIAS, para devolução 

dos autos nº 7359-87.2015.811.0003, Protocolo 782870, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36833 Nr: 123-13.1980.811.0003

 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: FRANCISCO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DE LIMA, FRANCISCA GOMES DE 

LIMA, JOAO SOARES DE LIMA, DAMIAO GOMES DE LIMA, ROSA SOARES 

DE LIMA, JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA, FRANCISCO SOARES DE LIMA, 

LUZIA GOMES FERREIRA, MARIA CANDIDA DE LIMA, MARIA PATEA DE 

LIMA, EXPEDITO GOMES DE LIMA, MARIA SOCORRO GOMES DE LIMA, 

ANTÔNIO GOMES DE LIMA, PERCILA SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA - 

OAB:508-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Antônio Gomes de Lima, Cpf: 

11236604172 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Francisco Soares de Lima, Cpf: 53157672134, Rg: 808.068 

SSP MT Filiação: Jose Pedro de Lima e Percilia Soares de Lima, data de 

nascimento: 14/05/1973, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, , 

comerciante, Endereço: Rua Jose Barriga, N° 3757, Bairro: Santa Fe, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Joao Soares de Lima Filiação: Jose Pedro de Lima e Percilia 

Soares de Lima, brasileiro(a), , Endereço: Rua Castelo Branco, N° 1.179, 

Bairro: Vila Mariana, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Percila Soares de Lima Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Endereço Não Informado, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO, INTERPOSTA POR 

ELIANE MARINHO DE ARAÚJO, EM FACE DO ESPÓLIO DE APARECIDO DA 

SILVA. REQUER AO FINAL A PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO 

FALECIDO.

Decisão/Despacho:

Vistos etc.,

 1. Prima facie, verifico que os sucessores João Soares de Lima, Antonio, 

Francisco Soares, suas respectivas cônjuges e a viúva Percilia não 

possuem representação nos autos, tampouco foram citadas.

Destarte, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, determino 

a citação dos mesmos pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias o 

edital, correndo da data da publicação única.

 Tratando-se de diligência do Juízo, a publicação será feita apenas no 

órgão oficial (artigo 257, II, do CPC).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica nomeada, desde já, a 

Defensoria Pública, conforme o art. 72, II, do CPC para atuar como curador 

especial dos r. herdeiros, inclusive daqueles citados à fl. 295/296, 

devendo ser intimada acerca da presente nomeação, bem como a fim de 

que apresente a respectiva manifestação, no prazo legal.

2. Outrossim, defiro a pesquisa via Renajud e Bacenjud manejada no pleito 

vertido às fls. 301, conforme extrato anexo.

No mais, registro que as certidões negativas a que alude o ente 

fazendário já se encontram ancoradas ao feito, conforme se vê à fl. 221.

3. Sem prejuízo, intime-se o inventariante para ancorar aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cópia de seu CPF e documentos pessoais de 

sua consorte, com a devida regularização da representação processual 

desta, bem como certidão da matrícula atualizada do imóvel (Matricula n. 

19724) notadamente tendo em vista o teor do art. 1227 do Código Civil, sob 

pena de extinção (art. 485, IV, CPC).

4. Adotadas as providências e, apresentado o plano final de partilha às 

fls. 208/215, tornem-me conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:EDWANIA CARDOSO DA SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814627 Nr: 1058-90.2016.811.0003

 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: MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÍS DA SILVA AMARAL PAIXÃO, ESPOLIO 

DE WESLEY FAGION PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 (...), razão pela qual indefiro a liminar vindicada às fls. 220/223.Diante 

disso, intime-se a inventariante para que venha retificar as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que deverá 

aportar aos autos os seguintes documentos: a) certidão negativa de 

débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e federal em nome do ‘de 

cujus’; b) instrumento de representação processual do cessionário, bem 

como sua certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso; c) 

certidão de casamento da inventariante; d) Guia de Informação e 

Apuração do ITCD, acompanhada do comprovante de quitação do tributo 

ou declaração de isenção do mesmo; e) acompanhado da certidão 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que se trata de documento indispensável ao deslinde da 

presente ação.Doravante, diante da intenção da herdeira em transmitir 

seus direitos hereditários relativamente ao automóvel descrito no item 3 de 

fl. 185-vº, caracterizando cessão de direitos hereditários, tal deverá ser 

formalizada por escritura pública ou termo nos autos (TJMT, Agravo de 

Instrumento nº 123756/2011, rel. Marcos Machado, j. em 28-11-2012 e 

TJRS, Agravo de Instrumento nº 70044560316, rel. Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, j. em 30/08/2011), incidindo, de qualquer forma o 

imposto pertinente.Outrossim, considerando-se que no documento do 

imóvel e dos veículos automotores indicados nas primeiras declarações de 

fls. 184/186 consta gravada alienação fiduciária firmada entre o extinto e 

terceira pessoa (fls. 14/17, 200 e 211), faculto à inventariante comprovar 

a anuência das credoras da r. obrigação relativamente à pretensa 

transmissão, sob pena de restar impossibilitada a inventariança dos r. 

bens.Por derradeiro, observe-se o art. 337 da CNGC no que concerne ao 

número de folhas excedentes do presente volume.Assim, intimem-se a 

inventariante e a Sra. Laís do teor do presente decisum, devendo a 

inventariante tomar as providências cabíveis ao regular prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792930 Nr: 11507-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMV, CMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPV, MDJM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 (...)penhora e avaliação do bem imóvel (fl. 60 e 70/71), invocando o 

Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) 

intime-se a exequente para promover a atualização do quantum debeatur, 

incluindo-se a multa de 10% (dez por cento) requerendo o de direito ao 

regular andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Em seguida, 

intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo.II. Sem embargo, tendo em vista o pedido formulado pela parte 

exequente (fl. 80) entendo prudente a tentativa de conciliação, pois, além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos e, também, porque 

refere-se à ações de família e verba de natureza alimentar, à propósito, 

“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), assim como contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos 

seus interesses.Destarte, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de março de 2019 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação 

deste Juízo.Intimem-se pessoalmente, bem como abra-se vista à 

Defensoria Pública. Ficam cientes as partes de que não obtida à 

composição o processo retomará o procedimento previsto em 

lei.Notifique-se. Cumpra-se. Às providências.Rondonópolis/MT, 13 de 

dezembro de 2018.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 352473 Nr: 7515-27.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 Vistos etc.,

 Prima facie, considerando a adoção de outras medidas coercitivas 

previstas expressamente na norma, restando insuficientes para coibir a 

inadimplência do devedor, prudente o deferimento do pedido de inscrição 

do nome do executado junto aos órgãos de restrição ao crédito - SPC e 

Serasa.

Assim, a teor do quanto disposto no artigo 782, §3º do CPC, defiro o pleito 

retro, determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam 

em seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado.

Ultimada a diligência e aportando resposta do órgão de proteção, 

invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, 

da CF) eis que o exequente persegue o débito há mais de dez anos sem 

lograr êxito em seu intento, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

requerimento de suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (CPC, 485, III).

Mantendo-se inerte com o escoamento do prazo, considerando ser 

prescindível a intimação pessoal de advogado em causa própria (STJ, 

REsp 218.284/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/02/2001, DJ 07/10/2002; TJMG – AC 10338110042433001 

MG, Relator Wanderley Paiva, Dt Julgamento: 05/06/2013, 11ª Câmara 

Cível, Dt de Publicação 10/06/2013 e TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2024047-82.2015.8.26.0000, São Paulo, 25ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. Claudio Hamilton, Dt do julgamento: 26/03/2015), tornem-me 

conclusos.

 Intime-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 297134 Nr: 11984-24.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESÁR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Prima facie, em que pese o pleito retro, verifica-se que já houve a 

inclusão do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito 

(fl. 225), razão pela qual indefiro o pedido.

 Diante disso, invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo 

(art. 5º, LXXVIII, da CF) eis que o exequente persegue o débito há mais de 

dez anos sem lograr êxito em seu intento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, não sendo 

suficiente requerimento de suspensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção (CPC, 485, III).

Mantendo-se inerte, considerando ser prescindível a intimação pessoal de 

advogado em causa própria (STJ, REsp 218.284/RS, Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 07/10/2002; 

TJMG – AC 10338110042433001 MG, Relator Wanderley Paiva, Dt 

Julgamento: 05/06/2013, 11ª Câmara Cível, Dt de Publicação 10/06/2013 e 

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2024047-82.2015.8.26.0000, São Paulo, 

25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, Dt do julgamento: 

26/03/2015), tornem-me conclusos.

 Intime-se.

 Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813345 Nr: 666-53.2016.811.0003

 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: GEAN CARLOS SOUZA RABELO, JONATHAN NUNES 

FREITAS, UESLEI NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MILTON MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que militantes sob o pálio 

da Assistência Judiciária Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873559 Nr: 7860-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:22967/O, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, via causídicos constituídos, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, oportunidade em que 

deverá apresentar cálculo atualizado do débito, observando-se, ainda, a 

sentença proferida nos autos em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815333 Nr: 1341-16.2016.811.0003
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 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: JBZCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933

 Intimação do (a) advogado (a) ALEX ROECE ONASSIS, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 03/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746820 Nr: 6061-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DAL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MELCHOR GARCIA MARQUES, 

ANDRÉ LUIZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 24/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723030 Nr: 4030-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP, LVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438-MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXANDRE RICARDO DA S. CAMPOS, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 26/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743262 Nr: 3968-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 Intimação do (a) advogado (a) ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 08/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429070 Nr: 11171-50.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 26/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735824 Nr: 15308-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDMO, RPDMO, JCDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESDNP, VSDNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B

 Intimação do (a) advogado (a) AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 22/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776098 Nr: 4646-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEICE SANTOS DA COSTA, DARCIO SANTOS DA 

COSTA, AGMSC, MMSC, FABYA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCE SANTOS DA COSTA, 

DARIO PEREIRA DA COSTA, DAURICE SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 01/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373848 Nr: 2231-04.2006.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHMM, EDSM, PPMDS, FPMDN, ECDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, CARLOS EDUARDO VANZELI - OAB:7588/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 472 de 624



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) CARLOS EDUARDO VANZELI, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 26/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761231 Nr: 14075-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ROHDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, Marcos Nesello - 

OAB:17454 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) CÉLIO PAIÃO, para proceder à devolução 

dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito à vista 

fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do salário 

mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis que os 

autos se encontram em carga desde 03/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784508 Nr: 7964-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFCP, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 29/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743018 Nr: 3815-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDC, JCDS, NDSS, MNDS, MBDS, JCDS, MJDSL, NLB, 

MDLDS, CCDS, MMDS, JZCDS, CTWDS, EDACDS, MCNDS, MADS, MNDS, 

MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDS, EDJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 03/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355813 Nr: 10799-43.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR, MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652, 

PAULINO SILVA NETO - OAB:/MT 7927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Intimação do (a) advogado (a) ELIANE AVELINO DOS SANTOS, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde 06/11/2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008894-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETUCO AOYAMA DA SILVA (REQUERENTE)

REICO AOYAMA (REQUERENTE)

HIROMI AOYAMA (REQUERENTE)

MITIYO AOYAMA (REQUERENTE)

KEIKO AOYAMA (REQUERENTE)

FUMIKO AOYAMA VIEIRA (REQUERENTE)

HIROSHI AOYAMA (REQUERENTE)

HAJIME AOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE TSUYA AOYAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008894-63.2017.8.11.0003. REQUERENTE: REICO AOYAMA, KEIKO 

AOYAMA, HIROMI AOYAMA, FUMIKO AOYAMA VIEIRA, MITIYO 

AOYAMA, HIROSHI AOYAMA, HAJIME AOYAMA, ETUCO AOYAMA DA 

SILVA REQUERIDO: ESPOLIO DE TSUYA AOYAMA Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO DE INVENTÁRIO processada na forma de ARROLAMENTO 

COMUM do ESPÓLIO DE TSUYA AOYAMA, sendo requerente e 

inventariante REICO AOYAMA e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, verifica-se dos autos que os herdeiros pretendem 

inventariar um único bem imóvel, em tese, deixados com o falecimento da 

extinta Tsuya Aoyama. No curso do processo e em meio aos documentos 

apresentados, verificou-se que o r. bem não integra a esfera de 

patrimônio da de cujus. Em razão disso, após as primeiras declarações e 

plano final de partilha (ID 12799360), a inventariante noticiou 

impossibilidade de apresentação da matrícula atualizada do imóvel, 

certidão municipal em nome da falecida bem como a não localização da 

certidão de casamento da mesma, pugnando pela oitiva dos herdeiros a 

fim de esclarecer acerca da convivência marital com o falecido Jiro 

Aoyama, genitor dos herdeiros, assim como para dirimir eventuais pontos 

controvertidos. Ao contínuo, em decisão registrada no ID 13071152 

levantou-se a possibilidade acerca do reconhecimento incidental no seio 

deste inventário da alegada união estável havida entre a extinta e o Sr. 

Jiro, inclusive quanto ao interesse na cumulação do inventário. A 

inventariante apresentou retificação das primeiras declarações no intuito 

de processar o inventario conjuntamente, manifestando interesse no 

reconhecimento da união estável havida entre o casal Tsuya e Jiro, além 

de noticiar não ter logrado êxito na busca pela matrícula atualizada do 

imóvel perseguido, certidão municipal em nome da extinta e certidão de 

nascimento ou casamento dos falecidos (ID 13601362), promovendo a 

juntada parcial de documentos faltantes e outrora determinados pelo juízo. 

É o necessário. Decido. I. Prima facie, revendo posicionamento anterior 

chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a parte final do “item 1” da 
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decisum lançada no ID 13071152, notadamente no que se refere à 

viabilidade de reconhecimento da alegada união estável havida entre 

Tsuya e Jiro Aoyama no seio deste inventário. Diante disso, deixo de 

receber a retificação proposta na petição de ID 13601362. Neste sentido, 

denota-se que o reconhecimento de união estável no bojo do processo de 

inventário somente é possível, conforme jurisprudência pacífica, quando 

há prova cabal para tanto e inexista questão de alta indagação. Com 

efeito, para a jurisprudência a união estável resta “configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de 

constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos 

deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e 

educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de modo a permitir 

aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes 

ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil).” 

(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Em 

outras palavras, a união estável é, grosso modo, uma família conjugal 

desprovida de solenidade constitutiva, vive como se casados fossem, de 

maneira ostensiva e permanente, pela existência de afeto recíproco. Além 

disso, conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de 

convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça 

sua existência e se concedam os direitos assegurados aos 

companheiros” (União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, 

editora Método, p. 149, 2003). Destaca o doutrinador, ainda, os requisitos 

legais que devem estar conjuntamente presentes, não bastando a 

comprovação de uma ou algumas das características indicadas acima, 

quais sejam: “a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de 

sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, 

g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de 

impedimentos matrimoniais” (p. 122). grifei Neste contexto, ainda, o Código 

Civil no §1º do art. 1723 estabelece o seguinte: “Art. 1.723. É reconhecida 

como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família. § 1º. A união estável não se 

constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando 

a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada 

de fato ou judicialmente.” Destarte, in casu, embora não haja objeções dos 

herdeiros quanto ao relacionamento marital existente entre seus genitores, 

é certo que conforme qualificações de ambos em vida, mormente a teor da 

escritura de venda e compra (ID 10565032) em nome do Sr. Jiro e sua 

certidão de óbito (ID 13601386) o mesmo detinha estado civil de casado, 

assim como em relação a falecida Sra. Tsuya, que denominaram como 

viúva estado civil (ID 13601386), situação esta que configura impedimento 

legal ao reconhecimento da alegada união estável entre o casal. À 

propósito, verbis: CIVIL E PROCESSUAL - INVENTÁRIO - REQUERIMENTO 

DE SUA ABERTURA PELA COMPANHEIRA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE UNIÃO ESTÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - 

IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 987 E 988 

AMBOS DO CPC. Não se mostra o Inventário o caminho adequado para o 

reconhecimento de sociedade concubinária ou união estável, devendo a 

parte interessada, previamente, se socorrer à via apropriada para pleitear 

o que entender de direito.”(Apelação Cível nº 1.0672.04.146201-7/001, 5ª 

Câmara Cível do TJMG, Sete Lagoas, Rel. Dorival Guimarães Pereira. j. 

12.01.2006, unânime, Publ. 10.02.2006). Assim, sem prejuízo, poderá a 

parte apresentar as respectivas certidões de nascimento ou casamento, a 

fim de comprovar o estado civil dos falecidos, ou correlata sentença 

declaratória de estado, originada de ação própria. II. Por sua vez, em 

relação ao noticiado embaraço na emissão da matrícula atualizada do 

imóvel, tenho que descabido o óbice encontrado pela inventariante, 

porquanto qualquer pessoa pode requerer certidão atualizada de bens 

perante o cartório competente, sem justificar o pedido, uma vez que a 

consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17). Igualmente, quanto a certidão 

negativa de débitos na esfera municipal e, havendo qualquer erro ou 

omissão, deverá ser regularizada pela inventariante, sob pena de 

inviabilizar o processamento do inventário, pois, afiguram-se documentos 

essenciais. III. Demais disso, registra-se que a inexistência de bens em 

nome do autor da herança impede o processamento do inventário, 

porquanto a teor do disposto nos arts. 1.227 c.c 1.245, CC, direitos reais 

sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se 

adquirem com o respectivo registro no R.I, continuando o alienante como 

dono enquanto não registrado o título translativo. Destarte, cumpre 

salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à arrecadação 

dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para posterior 

pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, 

partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do inventário 

tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que 

integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo que tais bens e 

direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação 

pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade investigatória 

capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos 

que dependem de dilação probatória ou extensão temporal contínua, 

exercício do contraditór io e ampla defesa, a lém da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. 

Anota-se, por oportuno, que acaso a parte interessada não possua a 

documentação necessária à transferência do bem, isto é, a matrícula 

atualizada do imóvel com a propriedade devidamente registrada em favor 

do autor da herança, deve, primeiro, providenciar a regularização do 

mencionado patrimônio para, após, manejar o inventário. IV. Por 

derradeiro, em que pese a louvável preocupação manifestada pelo 

Ministério Público, reputo desnecessária a avaliação judicial do acervo 

inventariado, sobretudo diante da inexistência de indícios de que os 

valores informados não representam o valor de mercado somada a 

ausência de prejuízo a qualquer dos herdeiros, pois, conforme denota-se 

do plano final, todos os herdeiros receberão seus quinhões igualmente e 

nos limites legais. Sobre o assunto, vejamos: INVENTÁRIO - 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE HERDEIRO QUE ALCANÇOU A 

MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO - MERA IRREGULARIDADE - 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO INVALIDAÇÃO. HERDEIRO MENOR DE 

IDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1007 DO CPC - AVALIAÇÃO JUDICIAL 

DOS BENS INVENTARIADOS - DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE - 

PARTILHA QUE ASSEGURA A IGUALDADE ENTRE OS HERDEIROS E 

ATENDE AOS INTERESSES DO INCAPAZ. ALVARÁ PARA VENDA DE BEM 

MÓVEL DE BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE RECEIO FUNDADO DE 

PREJUÍZO AO MENOR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONFIRMAÇÃO 

DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. – (...) "Nem sempre a 

presença de menores implica a necessidade de se fazer a avaliação. 

Sabe-se que a finalidade do ato é também alcançar a maior igualdade 

possível na distribuição dos bens. Se todos os incapazes receberem 

quinhões iguais dentro da herança, e formando-se um condomínio, ou se a 

partilha se faz atribuindo-se quinhões a todos os herdeiros, em todos os 

bens do espólio, fica atendido de forma absoluta o princípio da igualdade, 

tornando-se desnecessária a avaliação." (Arnaldo Rizzardo) - Em tendo 

havido concordância da Fazenda Pública quanto à base de cálculo 

indicada para efeito de cobrança do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, consoante Declaração de Bens e Direitos apresentada pelos 

exação, conforme certidão acostada aos autos, não se justifica a 

insurgência recursal manifestada pelo Ministério Público, protestando pela 

avaliação judicial dos bens, à guisa de proteção do interesse do Fisco, 

sob a alegação de que a medida visa a evitar a perda de receita pública. - 

Não obstante a presença de herdeiro menor relativamente incapaz, 

afigura-se desarrazoado, no caso concreto, exigir prévia avaliação judicial 

de bem móvel (motocicleta) como condição à autorização da venda por 

alvará, tendo em vista o reduzido valor de mercado do bem e a ausência 

do menor indicativo de que o negócio possa prejudicar os interesses do 

menor. - Recurso desprovido. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0439.11.009781-3/001 – MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de 

Julgamento 29/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2014.) 

V. Ante o exposto, intime-se a inventariante para, no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta dias), providenciar: a) certidão de nascimento ou 

casamento em nome dos falecidos; b) certidão negativa de débito 

municipal em nome da falecida Tsuya Aoyama; c) matrícula atualizada do 

bem imóvel em nome do autor da herança, sob pena de extinção, eis que 

documento indispensável ao regular prosseguimento ao feito, ou requerer 

o que de direito a regular marcha processual. Após, colha-se parecer 

ministerial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 18 

de dezembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. L. (RÉU)

Magistrado(s):
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CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001083-18.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Considerando o teor da petição 

retro, defiro a suspensão processual vindicada (ID 16038374), pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Aportando petição de acordo, colha-se parecer 

ministerial. II. Por sua vez, escoado o prazo sem manifestação, 

considerando o decurso do tempo desde a propositura da demanda, 

invocando o Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, 

da CF) intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, promovendo os atos 

necessários, não sendo suficiente requerimento de suspensão, sob pena 

de extinção. Escoado o prazo sem manifestação, intimem-se 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao 

processo, sob pena e extinção (CPC, 455, III). Em caso de não localização 

pessoal, intimem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para fins e 

prazo supra. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 18 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007466-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA RAIMUNDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1007466-12.2018.8.11.0003 VISTO. ELIZANIA RAIMUNDO 

DOS SANTOS BIZERRA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que foi classificada em 

30º lugar no concurso realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - Edital nº 

001/2016-PMR, para o cargo de Técnico de Enfermagem. Informou que os 

24 (vinte e quatro) candidatos aprovados foram convocados, no entanto, 

7 (sete) desistiram de assumir o cargo de Técnico de Enfermagem. 

Asseverou que a Prefeitura além de não convocar os candidatos 

subsequentes do concurso, contrata profissionais por meio de portarias 

para exercer o cargo em comissão, sendo que, após a realização do 

concurso e a desistência de sete candidatos, foram publicadas 41 

(quarenta e um) portarias de nomeação de Técnicos de Enfermagem para 

trabalharem nas unidades do Município. Alegou que possui o direito 

subjetivo de ser convocada para exercer o cargo de Técnico de 

Enfermagem na Prefeitura de Rondonópolis, pois sua posição no certame 

alcança as vagas existentes que estão sendo ocupadas por técnicos 

contratados de forma precária. Assim, requereu a concessão de liminar 

para determinar que a autoridade impetrada proceda à convocação da 

impetrante para assumir a função de Técnico de Enfermagem. A liminar foi 

deferida para determinar que a autoridade coatora convoque a impetrante 

no cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual foi classificada em 30º 

lugar no concurso realizado em 2016 (id. 15500390). Parecer do Ministério 

Público pela procedência do pedido, concedendo a ordem liminar definitiva 

para a nomeação em concurso público (ID. 16690655). É o relatório. 

Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Técnico de Enfermagem para o qual foi classificada em 30º lugar, sob a 

alegação de que possui direto subjetivo à nomeação em razão da 

desistência de 7 (sete) candidatos aprovados e, ainda, da contratação 

precária de 41 (quarenta e um) profissionais para exercer o cargo em 

comissão de Técnico de Enfermagem. De acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da 

análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, incialmente, 21 (vinte e uma) vagas 

de ampla concorrência, 06 (seis) vagas para pessoas com deficiência e 3 

(três) vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Técnico de 

Enfermagem (Id. 15156294, p. 31). Extrai-se, ainda, que depois da 

aplicação das provas e na ocasião da divulgação da lista de aprovados e 

classificados 3 (três) vagas reservadas às pessoas com deficiência 

foram acrescidas na ampla concorrência, ou seja, a ampla concorrência 

para o cargo de Técnico de Enfermagem passou a contar com 24 (vinte e 

quatro) vagas, tendo sido a impetrante classificada em 30º lugar para o 

referido cargo na ampla concorrência (Id. 1515630). Como se vê, a 

impetrante foi aprovada no concurso fora do número de vagas. Todavia, 

como já mencionado, ela alega possuir direito líquido certo à nomeação em 

virtude da desistência de 7 (sete) candidatos aprovados para cargo de 

Técnico de Enfermagem, conforme documento de Id. 15156339. Em 

consulta ao site da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a 

desistência de 7 (sete) candidatos aprovados (Raquel Aparecida 

Rodrigues Nicacio, Rejane Vieira Lima Alencar, Morgana Gomes 

Gonçalves, Janduy Vinicius de Souza, Edvane Simões Semençato, Lucia 

Montefusco e Luana Mayara Cosmo), pois além de os nomes deles não 

constarem na relação de servidores ativos, não foram encontradas as 

respectivas portarias de nomeação (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). 

Neste contexto, conclui-se que a impetrante, de fato, passou a figurar 

dentro do número de vagas previstas no certame (em 23º lugar). Ocorre 

que, ao anunciar no edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Expirado o prazo do 

certame, o candidato aprovado dentro do numero de vagas tem o direito à 

convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, 

consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 
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Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No caso, o edital n. 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de 

validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua 

homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis” (ID 15156294 - item 19.5). Ressalta-se que a homologação 

do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, em 01 de 

agosto de 2016 (Decreto nº 7.997/2016 - Id. 15186809), e como não 

houve a prorrogação do certame a validade se expirou em 01 de agosto 

de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e o periculum 

in mora, uma vez que a impetrante encontra-se aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo para o qual concorreu. Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante ELIZANIA RAIMUNDA DOS 

SANTOS BIZERRA no cargo de Técnico de Enfermagem, tendo em vista 

que, após a desistência de sete candidatos, passou a figura dentro do 

número de vagas do certame realizado em 2016, na 23ª colocação. Sem 

custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em 

julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os 

autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 13 

de dezembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013430-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MATOS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1013430-83.2018.8.11.0003 VISTO. ALEXANDRE MATOS 

PEREIRA impetrou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Alessandro Alencar de 

Andrade, buscando a concessão de liminar para suspender a penalidade 

aplicada nos autos do Processo n° 50/2018/GMAPC/DETRAN/MT, em 

22/10/2018, que suspendeu o seu direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) 

meses. É o relatório. Decido. Inicialmente, mister se faz analisar a 

competência desse Juízo para processar e julgar o presente “mandamus”. 

Compulsando os autos, observo que o impetrante indicou como autoridade 

coatora o DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. Alessandro Alencar de 

Andrade, a qual possui sede em Cuiabá/MT. Logo, a competência para 

processar e julgar o presente mandado de segurança é de uma das Varas 

da Fazenda Pública de Cuiabá. Ressalta-se que a competência para 

conhecer do mandado de segurança é fixada em razão da sede funcional 

da autoridade coatora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que abaixo se ilaciona: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, 

APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA "A" 

DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência 

desta Corte se firmou no sentido de que a competência para conhecer do 

mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. 

Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na 

letra "a", do permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (AgRg no REsp 1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 

27/08/2010). Outros Tribunais coadunam com o mesmo entendimento, 

senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA - PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – CONFLITO 

PROCEDENTE. O Mandado de Segurança deve ser processado e julgado 

pelo Juízo em que está localizada a sede funcional das autoridades 

indigitadas coatoras” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número: 84313, 

Ano 2010, Magistrado Dês. Rubens de Oliveira Santos Filho). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE DA 

AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL. Tratando-se de mandado de segurança, a 

competência deve ser definida em razão da sede da autoridade coatora. 

No caso, a autoridade apontada como coatora - Diretor do Departamento 

da Receita Pública do Estado do Rio Grande do Sul - exerce suas 

atividades funcionais em Porto Alegre, sede da Receita Pública Estadual, e 

não em Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a competência é de uma das 

Varas da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. CONFLITO 

JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Conflito de Competência Nº 

70035091164, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 27/10/2010). Com essas 

considerações, tendo em vista que a localização da sede da autoridade 

impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a incompetência do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a 

presente ação e, como consequência, DETERMINO a remessa desse 

processo eletrônico a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá – MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de dezembro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005452-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA GUIOMAR DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1005452-55.2018.8.11.0003 VISTO. Aguarde-se o 

decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Decorrido o 

prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do artigo 1.010, § 3º do CPC. Ademais, diante do teor 

da petição de Id. 17049734, determino a intimação da impetrante para 

promover o cumprimento provisório em feito próprio. Cumpra-se. 

Rondonópolis, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792485 Nr: 11295-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Intimação do(a) Executado(a, por meio da advogada constituída, para 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da indisponibilidade dos 

valores depositados em conta bancária através do sistema BACENnJUD, 
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sob pena de conversão em penhora, cientificando-o(a) de que caso 

queira opor embargos o prazo é de 30(trinta) dias

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764796 Nr: 15719-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR JUVENTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIMAR JUVENTINA DOS SANTOS, 

Cpf: 29990424187, Rg: 1.020.345-1, convivente, comerciante, Telefone 

66-3421-3408. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca da penhora e auto de 

avaliação de fls. 75, e para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, prazo este a contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO Expeça-se mandado de penhora e avaliação do 

bem indicado na página 63, item 'a'.Altere-se na capa dos autos o número 

do CPF da executado passando a constar 299.904.241-87 (PÁG. 

64).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792366 Nr: 11252-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME, LAURO SAVATI, PAULO 

ROBERTO DE MATTOS, VANIA RODRIGUES FLORENTINO

 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): PAULO ROBERTO DE MATTOS, Cpf: 

28423674991, Rg: 1237270, Filiação: Sebastiao de Mattos e Antonia 

Medeiros de Mattos, data de nascimento: 24/03/1956, brasileiro(a), natural 

de Garças-SP, separado(a) judicialmente, comerciante e atualmente em 

local incerto e não sabido VANIA RODRIGUES FLORENTINO, Cpf: 

93114940110, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BIG 

LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 

ME, LAURO SAVATIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 13693/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/2014

 - Valor Total: R$ 48.328,91 - Valor Atualizado: R$ 48.328,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.Tendo em conta que o 

Superior Tribunal de Justiça em recente decisão proferida nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899-MT (2017/0159664-5) suspendeu os 

efeitos da medida liminar deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

que garantia o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça 

para cumprimento dos mandados em ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública, DETERMINO que o mandado de citação dos executados seja 

cumprido sem o adiantamento do pagamento da diligência.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737127 Nr: 17-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:3.677/MT

 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.: 737600 Nr: 420-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEONICE SELMA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinelly de Araujo Viegas 

Orlato - OAB:3677/MT

 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 
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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.: 736287 Nr: 15658-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AROLDO FEITOSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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.: 802647 Nr: 15451-54.2015.811.0003

 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: MARCIA ROSANA GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 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 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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.: 747663 Nr: 6535-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDERIS MIJAM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

28.3.2014, DETERMINO a remessa dos autos em favor de um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 478 de 624



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767160 Nr: 955-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIÉLCIO NOVAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

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.: 800458 Nr: 14581-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE FREIRE

 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 

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.: 733799 Nr: 13715-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FELICIO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/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.: 818177 Nr: 2270-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMARILDO OLIVEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 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”.
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 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.: 813346 Nr: 667-38.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LAVEZO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Como se vê, o cálculo da Contadora Judicial está em desacordo com os 

termos fixados na decisão de fls. 265/266 e na sentença.Posto isso, 

DETERMINO que a exequente elabore novo cálculo, incluindo, tão somente 

os meses outubro de 2011 a março de 2012 (fls. 78/83); maio de 2012 (fls. 

84); e, julho de 2012 a janeiro de 2013 (fls. 86/93); bem como os reflexos 

das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no 

décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário.Com a 

juntada do cálculo, diga o executado, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737169 Nr: 59-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIANO PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-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.: 736040 Nr: 15458-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA SERRANO

 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.: 734665 Nr: 14422-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MORESCO

 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 
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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.: 737600 Nr: 420-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEONICE SELMA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinelly de Araujo Viegas 

Orlato - OAB:3677/MT

 .Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:“Com 

base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?” Apresentado os documentos, intime-se o 

perito nomeado para dar início aos trabalhos, encaminhando os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, cientificando-a de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de setembro de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842658 Nr: 9260-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO DRº MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR OAB/MT 13398, 

representando o polo ativo, para manifestar-se, conforme decisão de fl. 

183: "(...)Sobre a impugnação, manifeste-se a embargante no prazo de 15 

(quinze) dias, desde já informando quanto às provas que pretendem 

produzir(...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751262 Nr: 8429-76.2014.811.0003

 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: DILCE LINDEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A DRª Andréia Cristina Andrade Mattos OAB/MT 14423, 

Jhoane Marrara Rodrigues da Silva, OAB/MT 18.425, PARA TOMAR 

CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 

465019-0/2018 EM FAVOR DE Jhoane Marrara Rodrigues da Silva, 

CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724411 Nr: 5399-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMONT LTDA, ALCEU RIBEIRO, JAMES 

NELSON HACK, ARI NELSON HACK, WILMA HACK, ISABEL SCHUWANK 

MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT

 Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação 

formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer o excesso 

de execução e, consequentemente, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pelo executado no importe de R$ 22.037,73 (vinte e dois mil trinta e sete 

reais e setenta e três centavos).Na forma do §7º, do art. 85, do CPC, 

condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao 

Procurador do Estado de Mato Grosso, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor em excesso da execução (R$ 14.375,94 = R$ 

36.413,67 – R$ 22.037,73), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta decisão, em atenção 

ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no 

parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito com as retenções necessárias.Apurado o 

cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como crédito 

pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as seguintes 

quantias: ØINSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 

10.259/2001);ØESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei 

Estadual nº 10.656/2017);ØMUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da 

ADCT).Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734124 Nr: 13985-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA NOBREGA RIBEIRO

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 481 de 624



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.: 734870 Nr: 14588-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA, VERA LUCIA DA 

SILVA, MERENCIANA CONSTANTE DUARTE, ANA MARIA DIAS MIRANDA, 

SIDINALVA INACIO DOS SANTOS, ELIUDE RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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.: 759437 Nr: 13035-50.2014.811.0003

 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: MARCIA REGINA DE MORAIS DELGADO

 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 

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.: 785000 Nr: 8190-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICENTE TRINDADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 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.: 803943 Nr: 15877-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA NEIVA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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 
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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.: 805494 Nr: 16484-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAGDA RAMOS DA ROCHA VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 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.: 820239 Nr: 3052-56.2016.811.0003

 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: ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 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.: 820277 Nr: 3078-54.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORINHA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT I. 

BARBOSA - OAB:/MT 5.183

 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.: 820552 Nr: 3180-76.2016.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 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.: 842658 Nr: 9260-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Tendo em vista que me declarei suspeito para processar e julgar a 

presente demanda (fls. 27 dos autos da execução fiscal em apenso), 

torno sem efeito o despacho de fls. 173.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005649-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1005649-10.2018.8.11.0003 VISTO. ANTÔNIO MARCOS 

DOS SANTOS ajuizou ação de indenização por danos morais em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que, na data de 10 de 

Agosto de 2015, seu filho Gabriel saiu para o parque de exposição em 

companhia de amigos e, quando retornava, sofreu acidente de trânsito, 

resultando no óbito do filho do autor. Sustenta que um site de notícias do 

município de Rondonópolis/MT, ao noticiar o acidente, acrescentou que a 

vítima era suspeita de ter praticado furtos no parque de exposições. O 

autor, então, propôs ação de indenização por danos morais em face da 

empresa jornalística. Afirma que, da defesa do mencionado processo, 

tanto a pessoa jurídica quanto a jornalista teriam relatado que obtiveram tal 

informação através da polícia civil. Assim, sustenta que a mencionada 

notícia lhe causou danos morais. Posto isso, requereu a condenação do 

réu por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem 

como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Citado, o 

demandado apresentou contestação e arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois a causa de pedir se funda na notícia divulgada pela 

imprensa local e não pelos seus agentes. No mérito, sustentou, em 

síntese, “que não há qualquer comprovação que a ação dos policiais está 

diretamente relacionada com a divulgação e publicação da notícia da forma 

em que se deu”. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. A parte autora ofereceu impugnação à 

contestação. Somente o autor pugnou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O réu sustenta a preliminar de ilegitimidade 

passiva, pois a causa de pedir se funda na notícia divulgada pela 

imprensa local e não pelos seus agentes. Sem razão o ESTADO DE MATO 

GROSSO. A causa de pedir funda-se na alegação de que os meios de 

comunicação somente declararam que o filho do autor era suspeito de ter 

práticos vários furtos em razão dessa informação ter sido repassada 

pelos agentes policiais que acompanharam o acidente. O autor atribuiu o 

fato ofensivo a sua honra aos policiais e não aos sites de notícia. Logo, o 

ESTADO DE MATO GROSSO deve figurar no polo passivo da lide, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. III – DEFINIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em tela, o ônus da prova 

será na forma estabelecida nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, ou seja, 

incumbe ao autor à prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao 

réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

de seu direito. Assim, para comprovar os fatos indicados na petição inicial, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 

2019, às 14h00min. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º do CPC). Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(art. 455 do CPC). Intimem-se as partes, advogados e Procurador do 

Estado. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009579-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. B. (AUTOR(A))

REGINALDO CAETANO BEZERRA (AUTOR(A))

IRENE ROCHA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1009579-70.2017.8.11.0003 VISTO. REGINALDO 

CAETANO BEZERRA, IRENE ROCHA RODRIGUES e RAFAEL RODRIGUES 

BEZERRA ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que, na data de 10 de 

março de 2017, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, na Praça Brasil, 

durante uma forte chuva, um de pé de Ipê amarelo caiu sobre o veículo 

dos autores, causando danos materiais e abalo psicológicos nos 

requerentes. Sustentam que “As árvores existentes em vias públicas, 

praças e parques urbanos fazem parte do patrimônio urbanístico do 

Município. Assim, a Administração Municipal tem o dever de fiscalização e 

conservação, para evitar que a queda de árvores e galhos possa causar 

prejuízo aos transeuntes”. Alegam, ainda, que, com a queda da árvore, o 

veículo teve perda total, o aparelho celular da segunda autora e os 

produtos de beleza e cosméticos foram danificados, além do que, ela, que 

é autônoma, vendedora de cosméticos, teria ficado impossibilitada de 
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cumprir suas metas de venda, pois ficou sem o seu único meio de 

transporte para vender e entregar os produtos. Posto isso, requereram a 

condenação do réu por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Citado, o demandado apresentou contestação e impugnou o pedido de 

justiça gratuita, pois os autores tem um imóvel residencial, veículo, 

exercem atividade remunerada e foram ressarcidos integralmente pela 

seguradora quanto à perda total do veículo. No mérito, arguiu, em síntese, 

a inexistência de nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da 

administração; e, ausência de comprovação dos danos materiais e morais 

suportados. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de indenização 

por danos morais. A parte autora não ofereceu impugnação à 

contestação. Os autores pugnaram pela designação de audiência de 

instrução e julgamento. O Município de Rondonópolis informou que não tem 

interesse em produzir novas provas. Parecer do Ministério Público pelo 

prosseguimento do feito, para que seja deferido a produção da prova 

testemunhal especificada pelos requerentes. É o relatório. Decido. I - 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do 

CPC). IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUÍTA Para o deferimento da 

gratuidade na justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria 

absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a 

dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem bens não 

afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de 

litigar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a 

insuficiência de recursos para tanto. A propósito, os tribunais do País têm 

entendido que: "Assistência Judiciária - Estado de Pobreza - 

Comprometimento do orçamento familiar - Caracterização - Concessão do 

benefício. Considera-se pobre a pessoa que não possa arcar com as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família (artigo 2º, § único, da Lei 1.060/50). Isto 

significa que não se confunde pobreza, ao menos aos olhos da lei, com 

miserabilidade ou indigência. A miséria absoluta não é a mola propulsora 

da concessão da assistência judiciária, bastando para tanto o 

comprometimento do orçamento familiar derivado do pagamento de 

despesas processuais e honorários de advogado" (Apelação Cível c/ rev. 

n. 542.279 - TACivSP, rel. Juiz Renato Sartorelli, j. em 22.2.99, JUIS - 

Jurisprudência Informatizada Saraiva, CdRom n. 17). "Sem procurar um 

histórico do conceito de necessitado, contido na lei da assistência 

judiciária, vale lembrar que a atual constituição, em seu artigo 5º, item 

LXXIV estabelece, como obrigação do Estado, o oferecimento de 

assistência jurídica integral e gratuita, não limitando tal assistência aos 

pobres no sentido legal, e sim, aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. O critério deslocou-se da ideia de pobreza para a ideia de 

insuficiência de recursos. Sem dúvida, o necessitado, para obtenção da 

justiça gratuita, não é o da miséria absoluta, ou do pobre no sentido 

comum, nem que o requerente ande descalço ou resida no morro. O 

conceito estabelecido é o do orçamento apertado, de modo que haja 

prejuízo do sustamento do próprio recorrente ou da família" (Apelação 

Cível n. 11223/93 - reg. 4308, rel. Juiz Gualberto Gonçalves de Miranda, j. 

em 10.11.93, TACivRJ, JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, 

CdRom n. 17). Dessarte, mostra-se irrelevante o fato de a litigante possuir, 

ou não, bens imóveis, se inexistem provas cabais de que perceba renda 

que lhe permita pagar as despesas processuais, mormente se atentar 

para o fato de a disponibilidade patrimonial não equivaler à disponibilidade 

financeira, conforme tem assentado a jurisprudência do País, de forma 

uníssona: "Assistência Judiciária - Beneficiário que mantém a propriedade 

de vários imóveis - Irrelevância - Fato que não implica, necessariamente, 

em comprovação de que possua ele rendimentos que lhe permitam arcar 

com as custas do processo e honorários advocatícios - Impugnação ao 

pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita indeferida - 

Recurso não provido. É irrelevante que o postulante aos benefícios da Lei 

1.060/50 tenha propriedade imóvel, desde que não produza renda que 

permita pagar as custas e honorários do advogado" (Agravo de 

Instrumento n. 8.340-4, rel. Des. Guimarães e Souza, TJSP, j. em 2.4.96, 

JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, CdRom n. 10). "Tem direito 

aos benefícios da assistência judiciária gratuita a parte que, embora 

proprietária de imóvel, é pessoa cuja situação econômica não lhe permite 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

do sustento próprio e do da família" (Ementário TARJ, 04/92). "Assistência 

Judiciária- Faz jus ao benefício da assistência judiciária pessoa que, 

embora possuindo bem imóvel de valor, não tem renda suficiente para 

prover os gastos processuais. Para a revogação do benefício da 

assistência judiciária, impõe-se a prova de que a situação financeira do 

beneficiário é boa" (Apelação Cível n. 184.062388, rel. Juiz Lio Cezar 

Schmitt, TARS, j. em 4.12.84, JUIS - Jurisprudência Informatizada Saraiva, 

CdRom n. 10). Acentua-se que a situação de necessitado exigida pela lei 

de regência é circunstancial, significando, desse modo, que a condição 

financeira do beneficiário deve ser analisada no momento exato em que 

postula a gratuidade, sendo que, nessa ocasião, é que se deverá perquirir 

sobre o seu estado financeiro propriamente dito, a partir de um confronto 

entre as suas receitas e despesas, e não apenas acerca do seu 

patrimônio ou qualidade de vida aparente, valendo anotar, nesse contexto, 

a possibilidade jurídica de se revogar a assistência antes deferida se 

restar configurado em fase posterior que a parte possui meios de pagar 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem o prejuízo do 

sustento próprio e da sua família. Consoante relatou o eminente Ministro 

Luiz Vicente Cernicchiaro (REsp. n. 57.531 - STJ, j. em 13.3.95, RSTJ 

78/412), "a Constituição da República recepcionou o instituto da 

assistência judiciária. Não faria sentido garantir o acesso ao judiciário e o 

Estado não ensejar oportunidade a quem não disponha de recursos para 

enfrentar as custas e despesas judiciais. Basta o interessado requerê-la. 

Dispensa-se produção de prova. Todavia, deverá ser revogado o 

benefício, caso ocorra mudança na formatura do beneficiário. A profissão 

gera vários indícios: moralidade, eficiência, cultura, posição social, 

situação econômica". Assim, ausentes quaisquer elementos que possam 

demonstrar que os autores têm meios de patrocinar sua ação na 

persecução de seus direitos, sem prejuízo da própria mantença, deve ser 

acolhido o pedido de Assistência Judiciária. II - DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em tela, o ônus da prova será na 

forma estabelecida nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, ou seja, 

incumbe aos autores à prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e 

ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo de seu direito. Assim, para comprovar os fatos indicados na 

petição inicial, DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pela 

parte autora. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de março de 2019, às 15h00min. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem rol de testemunhas (art. 357, § 4º do CPC). 

Cabe ao advogado da parte autora informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). Intimem-se as 

partes, advogados e Procurador do Município. Notifique-se o Promotor de 

Justiça. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003045-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVANIA DE OLIVEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003045-76.2018.8.11.0003 VISTO. LEIDIVANIA DE 

OLIVEIRA DA COSTA 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 03 (três) 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 
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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. 

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 20 de março 2019, às 

16h00min. 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, 16 de dezembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008344-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1008344-34.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA Endereço: RUA 

ANTERINA M. MORAES, 372, BOA ESPERANÇA, SÃO JOSÉ DO POVO - 

MT - CEP: 78773-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: RUA 

ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à 

contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 18 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 
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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: 1007289-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANATHAIS PAULINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1007289-48.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 19.540,00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANATHAIS PAULINA Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 

4447, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-245 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL -INSS Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 174, 

- ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 Nome: 

INSS Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação 

à contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 18 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: 1013584-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE SANTOS CIRIACO (IMPETRADO)

LEANDRO JUNQUEIRA DE P. ARDUINI (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Tendo em vista o teor da deliberação que se juntará nos autos a seguir 

(número único/CIA: 0718942-23.2018.8.11.0003), nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos 

com vista ao Demandante, a fim de intimá-lo recolher o valor da diligência 

do oficial de justiça. RONDONÓPOLIS, 18 de dezembro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000681-34.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ANTONIA FERREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc., Infere-se dos autos que o endereço 

informado pela parte autora na inicial, assim como nos documentos por ela 

apresentados, é diferente do endereço constante no mandado (id nº. 

15578281), razão pela qual foi infrutífera a tentativa de intimação pessoal. 

Logo, determino seja expedido novo mandado de intimação pessoal da 

requerente, para que promova o andamento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, devendo ser observado o endereço 

constante na inicial. Após, conclusos. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68770 Nr: 4204-72.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOAO LOREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Manoel Joao Loreiro de Souza, brasileiro(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Finalidade:INTIMAÇÃO do requerido acima qualificado para no prazo de 05 

(cinco) dias informar nos autos os dados bancário para transferência de 

valores remanscente.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Ricardo Leite Vieira - Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 702808 Nr: 10786-34.2011.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DA SILVA, MARLI PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os serviços estavam sendo fornecidos pela empresa 

QUALYCARE por força do contrato 047/2018, firmado com Estado de Mato 

Grosso, não há como este magistrado determinar o bloqueio de valores 

para adimplemento dos débitos gerados em decorrência de tal pacto, 

devendo a parte interessada promover a execução do contrato pela via 

própria. Dessa forma, INDEFIRO, desde já, o bloqueio de valores para 

pagamentos dos débitos gerados em razão do contrato 

047/2018/SES/MT.Por outro lado, não obstante as alegações da empresa 

QUALYCARE, DETERMINO a manutenção dos serviços prestados à 

paciente, consistente no tratamento domiciliar (home care), sem solução 

de continuidade, em consonância com a sentença proferida nestes autos, 

sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.Os serviços prestados 

após o término do prazo de vigência do contrato (10/12/2018), caso não 

adimplidos pelo Estado de Mato Grosso, serão devidamente quitados por 

meio de bloqueio judicial e liberação de alvará, depois da regular prestação 

de contas e apresentação de notas fiscais.Registre-se que os valores 

apresentados no orçamento de fls. 566/567 estão em consonância com os 

valores acordados contratualmente com o ente político demandado (fls. 

536/537). Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, requerendo o que entender de direito, bem como a 

empresa QUALYCARE acerca do teor desta decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 702267 Nr: 10245-98.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DE SOUZA PRADO, CACILDA APARECIDA 

DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE 

RONDONÓPOLIS/MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE, FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Considerando que os serviços estavam sendo fornecidos pela empresa 

QUALYCARE por força do contrato 047/2018, firmado com Estado de Mato 

Grosso, não há como este magistrado determinar o bloqueio de valores 

para adimplemento dos débitos gerados em decorrência de tal pacto, 

devendo a parte interessada promover a execução do contrato pela via 

própria. Dessa forma, INDEFIRO, desde já, o bloqueio de valores para 

pagamentos dos débitos gerados em razão do contrato 

047/2018/SES/MT.Por outro lado, não obstante as alegações da empresa 

QUALYCARE, DETERMINO a manutenção dos serviços prestados ao 

paciente, consistente no tratamento domiciliar (home care), sem solução 

de continuidade, em consonância com a sentença proferida nestes autos, 

sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.Os serviços prestados 

após o término do prazo de vigência do contrato (10/12/2018), caso não 

adimplidos pelo Estado de Mato Grosso, serão devidamente quitados por 

meio de bloqueio judicial e liberação de alvará, depois da regular prestação 

de contas e apresentação de notas fiscais.Registre-se que os valores 

apresentados no orçamento de fls. 429/430 estão em consonância com os 

valores acordados contratualmente com o ente político demandado (fl. 

400). Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, requerendo o que entender de direito, bem como a 

empresa QUALYCARE acerca do teor desta decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 702808 Nr: 10786-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DA SILVA, MARLI PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em complemento ao despacho retro, DETERMINO a intimação da CARMED 

para apresentar, no prazo de 24 horas, orçamento para a continuidade do 

tratamento Home Care indicado à paciente, a fim de que seja decidido 

quanto à empresa que prosseguirá o seu acompanhamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 702267 Nr: 10245-98.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DE SOUZA PRADO, CACILDA APARECIDA 

DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DE 

RONDONÓPOLIS/MT, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE, FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Vistos etc.,

Em complemento ao despacho retro, DETERMINO a intimação da CARMED 

para apresentar, no prazo de 24 horas, orçamento para a continuidade do 

tratamento Home Care indicado ao paciente, a fim de que seja decidido 

quanto à empresa que prosseguirá o acompanhamento.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000456-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BACKES (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES (EXECUTADO)

PAULO CESAR COELHO BACKES (EXECUTADO)

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1000456-14.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 103.782,33 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: BACKES & COELHO BACKES LTDA 

- EPP Endereço: AVENIDA MÁRIO ACUNHA ARISTIDES, 1787, LOTE 05, 

QUADRA IND5, DISTRITO INDUSTRIAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78745-705 Nome: PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES Endereço: RUA 

MATO GROSSO, 1561, (CJ RESIDENCIAL PLANVILLE), CIDADE SALMEN, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-277 Nome: PAULO CESAR COELHO 

BACKES Endereço: RUA MATO GROSSO, 1561, (CJ RESIDENCIAL 

PLANVILLE), CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-277 

Nome: CARLOS ALBERTO BACKES Endereço: RUA MATO GROSSO, 

1561, (CJ RESIDENCIAL PLANVILLE), CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78705-277 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO POR EDITAL DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 
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sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 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, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: R$ 

103.782,33. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. 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, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 18 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645679 Nr: 6499-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT

 (...) Dispositivo.PRONUNCIO Douglas Ramos Justino Braga para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do 

delito do art. enquadrando-os nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV e art. 

121, §2º IV e V e artigo 211 todos do Código Penal c/c art. 14 da Lei 

10.826/2006, com observância na Lei 8.072/1990 c/c art. 29 e art. 69 do 

CP, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do 

art. 413 do Código de Processo Penal.Mantenha-se o acusado Douglas 

Ramos Justino Braga preso uma vez que a presente sentença apresenta 

os elementos fulcrais da prisão preventiva, apresentando prova da 

materialidade e indícios de autoria, ademais os motivos que ensejaram as 

prisões preventivas se mantém. Registro ainda o alarmante crescimento 

nos índices de homicídios nesta urbe. Desta feita, é necessário que o 

Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a 

ordem pública. Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem às testemunhas que desejam oitivar em 

Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677915 Nr: 9546-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIEL PORTO DA SILVA, LUCAS HENRIQUE 

PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181, MAICON FLORÊNCIO - OAB:20620-O

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Reyner Roosevelt de 

Souza e Silva e Daniel Oliveira Mazeto, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Diante da oitiva das vítimas e o interrogatório do acusados neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para imediata prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679587 Nr: 11151-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SONTOS - OAB:12.062

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Civis de Morais, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 684035 Nr: 15064-45.2018.811.0064

 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): ADEILDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) . Não bastasse isso, certo é que o acusado registra antecedentes 

criminais e que, conforme aludido na denúncia, teria tentado evadir da 

abordagem policial, o que sinaliza, além da necessidade da prisão para 

garantir a ordem pública, sua imprescindibilidade como forma de assegurar 

a aplicação da lei penal, a atender o disposto no artigo 312 do Código de 

Processo Penal.Assim sendo, subsistindo as razões que justificaram a 

custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

no lastro da manifestação ministerial. Cumpra-se consoante acima 

determinado, com urgência. Tudo cumprido, imediatamente conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657844 Nr: 7089-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SPALATTI DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 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 06 de junho de 2019, às 15h45min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 648337 Nr: 8718-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.496

 Vistos etc.

Atenta às informações constantes dos autos, bem como as diretrizes do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora.

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 04 de junho de 2019, às 14h30min.

Intime-se o réu e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 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.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem com máxima urgência, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 650148 Nr: 10367-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2019, às 16h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663122 Nr: 11594-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2019, às 15h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616465 Nr: 7161-32.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATHAN DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 
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deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 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.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem com máxima urgência, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656633 Nr: 6015-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2019, às 14h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614796 Nr: 5444-82.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656354 Nr: 5740-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON MARTINS MOREIRA DE SOUZA, 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2019, às 14h30min.

Intimem-se os acusados, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637326 Nr: 8182-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON HENRIQUE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 316732 Nr: 1679-79.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARTINS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 491 de 624



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492-MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2019, às 15h.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627584 Nr: 484-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ROBERTO ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos em exame, verifico que há necessidade de 

CHAMAR O FEITO À ORDEM.

Não obstante a peça acusatória tenha imputado ao acusado o delito 

tipificado no art. 243 do ECA, certo é que o fato delituoso aconteceu no dia 

28.12.2014, quando não vigorava a atual redação dada pela Lei n. 

13.106/2015, in verbis:

“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que 

gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida 

alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes 

possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei nº 

13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não 

constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015).”

Desse modo, em virtude do princípio da irretroatividade da lei penal, não há 

como aludida alteração legislativa atingir o fato narrado na denúncia, que 

ocorreu antes de 17.03.2015, como bem lançado pelo parquet às fls. 

114/116.

Assim, à época dos fatos, vigorava o art. 63, inciso I, da Lei de 

Contravenções Penais, in verbis:

“Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:

I – a menor de dezoito anos;

 (...)

Pena – prisão simples, de dois meses a um ano, ou multa, de quinhentos 

mil réis a cinco contos de réis.”

Destarte, verifico não ser competência deste Juízo o seu processamento, 

vez que os fatos apurados estão relacionados à contravenção penal 

tipificada no art. 63, inciso I, da LCP, cuja competência para 

processamento e julgamento é do Juizado Especial Criminal.

Diante do exposto, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 

114/116, reconheço a incompetência deste juízo em razão da matéria e 

DECLINO da competência jurisdicional em favor de um dos JUIZADOS 

ESPECIAIS desta Comarca, para onde determino a redistribuição destes 

autos, com as providências legais necessárias e nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676772 Nr: 8545-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO ALI DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GONÇALVES 

AMORIM - OAB:OAB/MT 23.317, Ezequiel de Moraes Neto - 

OAB:25611/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, JOSE SANDER 

DIAS FERREIRA JUNIOR - OAB:26005/MY

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 48/49, intime-se o defensor constituído 

pelo réu, via DJE, para que compareça, juntamente com o acusado, à 

audiência de oferecimento de suspensão condicional do processo 

designada para o dia 08.02.2019, às 14h10min (fls. 38).

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 661921 Nr: 10508-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JHONSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 10508-34.2017.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: IGOR JHONSON DA SILVA

CITANDO E INTIMANDO: Réu(s): Igor Jhonson da Silva, Cpf: 05644573109, 

Rg: 024972134 SSP MT Filiação: Isaias Atilio Silva e Ivete Rosa da Silva, 

data de nascimento: 03/05/1995, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), mecânico, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal 

nº10508-34.2017.811.0064, que o Ministério Público lhe move, bem como 

intimá-lo para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa 

preliminar, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu 

acima, qualificado como incurso nos artigos. 155, § 4°, incisos I e IV c/c 

art. 29 do CP c/c art. 61, inciso II, alínea" h" do CP c/c art. 70 do CP, c/c art. 

155, § 1° do CP c/c art. 61, inciso II, alínea "h" do CP, na forma do art. 69 

do CP., data do fato: 25/08/2017, tendo como vítima: Domingas Eulália 

Sousa Aquino, Recebida a denúncia por este r. juízo em 18/06/2018. 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, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659429 Nr: 8474-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido ministerial, determinando a imediata abertura de vista a 

fim de que apresente os endereços das vítimas. Caso informe, já 

expeçam-se os mandados pertinentes às intimações. Requisite-se o réu. 

Sem prejuízo dessa providência, desde já designo audiência em 

continuação para o dia 10 de janeiro de 2019, às 16h45min. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647097 Nr: 7723-36.2016.811.0064

 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): ANA CAROLINE SOBRINHO DRAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2019, às 16h15min.

Intime-se a acusada, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684419 Nr: 15395-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI GOMES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado MAURI 

GOMES MORENO 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, o Ministério Público informa que deixa de oferecer denúncia em 

relação aos indiciados DIEGO APARECIDO MACHADO DA SILVA, 

JHONATAN WILLIAM PROÊNCIO DO NASCIMENTO, LEANDRO BARBOSA 

CARNEIRO PERES, MAGNO ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA, MAXUEL 

MAIKO SOARES CORREA e RAFAEL GREGÓRIO FERREIRA, por ausência 

de justa causa para a propositura de ação penal, assim, deixo de receber 

a denúncia em face das pessoas retromencionadas.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685572 Nr: 16408-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AQUINO DA COSTA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O

 [...] Posto isto, bem como levando em consideração a ponderação dos 

interesses envolvidos na presente situação, entendo que o acesso aos 

dados telefônicos dos aparelhos apreendidos, é necessário, porque 

emana dos autos indícios de que o flagrado teria praticado os crimes 

posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, posse ilegal 

de artefatos explosivos/incendiário e receptação. Por essa vereda, 

considerando que a priori o crime praticado envolveu a utilização dos 

aparelhos celulares apreendidos com os autos, os quais podem ter sido 

utilizados para a comunicação entre o flagrado e demais comparsas, 

porta-se como útil e necessária à diligência requerida, razão pela qual 

DEFIRO o requerimento contido na representação formulada pela 

autoridade policial.No que diz respeito à forma de execução da diligência 

(art. 5º, da Lei nº 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso 

aos dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às 

operadoras de telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do 

Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria autoridade policial 

pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos 

aparelhos que estão sob sua custódia.Depois de cumpridas as diligências 

pertinentes, deverá ser encaminhado relatório circunstanciado a este 

juízo.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682554 Nr: 13702-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143/MT

 Autos nº 13702-08.2018.811.0064 – Cód. 682554Vistos.Trata-se de ação 

penal por meio da qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor 

de JULIO CÉSAR MACHADO, pela prática, em tese, do delito tipificado no 

art. 155, “caput”, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 22.10.2018 

(fl. 45) (...) Portanto, com essas considerações, acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 74/78 e, ainda, verificando que não 

houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO JULIO CÉSAR MACHADO.DA 

RESPOSTA À ACUSAÇÃOAnalisando a defesa preliminar apresentada 

pelo réu JULIO CÉSAR MACHADO, 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 

14.01.2019, 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.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR, LUIZ 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos à 

fl. 206 e requer que seja oficiado ao Cartório da Vila Operária, requisitando 

o envio da cópia de certidão de óbito do acusado Luiz Fernando da Silva, 
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bem como pugnou pela revogação da benesse concedida ao réu Altimiro 

Moreira Tanaka Junior em virtude do conteúdo da documentação 

encartada aos autos às fls. 200/205.

É o necessário, fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Ministério 

Público, uma vez que ALTAMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR foi 

denunciado, em tese, pela prática delitiva tipificada no art. 34, inciso II, da 

Lei 9.605/98 em 08.01.2014 (autos nº 214-14.2014.811.0003 – código 

737336 em trâmite na Terceira Vara Cível desta comarca, figurando como 

vítima o meio ambiente).

A denúncia foi recebida em 17.10.2014 (fls. 115/117).

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do 

processo, a qual foi devidamente aceita pelo denunciado em audiência de 

instrução e julgamento realizada em 20.08.2018 (fls. 196/199).

Contudo, como se extrai do parecer ministerial de fls. 206, bem como da 

documentação encartada às fls. 201/205, verifico que o réu responde a 

outra ação penal, bem como já fora beneficiado na mesma com a 

suspenção condicional do processo.

Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta ao 

réu – ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR – nos termos do § 3º do art. 

89 da Lei 9.099/95, e determino o consequente prosseguimento regular do 

feito, portanto, intime-se o mesmo para seja citado e intimado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Por fim, determino que seja oficiado ao Cartório da Vila Operária, 

requisitando que seja enviada a esse juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cópia da certidão de óbito do acusado Luiz Fernando da Silva.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683574 Nr: 14625-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681325 Nr: 12813-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, ÍTALO 

ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...)Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683574 Nr: 14625-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 04/05, 

para CONDENAR o réu Vanderlei Bispo da Silva, brasileiro, solteiro, natural 

de Rondonópolis/MT, nascido aos 08/07/1991, portador do RG 2375699-3 

SSP/MT e CPF 045.398.481-94, filho de João Bispo da Silva e de Edna 

Aparecida da Silva, residente na Rua Tupi, nº 446 ou 456, Bairro São 

Sebastião II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso 

na prática do crime descrito no art. 155, § 1º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622912 Nr: 5871-45.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

 Considerando a cota ministerial à fl. 86, na qual informa que apesar do 

encerramento da instrução criminal, contudo, havendo necessidade da 

busca da verdade real, antes do oferecimento dos memoriais finais, pugna 

que seja a vítima seja submetida à avaliação psicológica.

Assim, intime-se a defesa do réu Marcino Rodrigues Soares para 

manifestação e, não havendo impugnação acerca do requerido pelo 

Parquet, que a mesma apresente, no prazo de 10 (dez) dias, quesitos 

complementares que julgar necessários.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641478 Nr: 2945-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando que resta pendente o julgamento do recurso em sentido 

estrito interposto pelo Ministério Público (autos/cód. 672398), deixo de 
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analisar a cota ministerial de fl. 84.

Aguarde-se a devolução dos autos remetidos à Segunda Instância, após, 

retorno do mesmo, voltem-me os autos conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682331 Nr: 13531-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:20.438-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia, 

para CONDENAR os réus Gilberto Alex da Silva, brasileiro, convivente, 

nascido em 03/05/1975, natural de Goioerê/PR, portador do RG 1132330-2 

SSP/MT e CPF 621.231.811-53, filho de Gezuino Joaquim da Silva e de 

Josefa de Souza Silva, residente na Rua São José Operário, nº 544, 

Bairro Vila Operária, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e 

Jaqueline Martiolle Viana, brasileira, convivente, nascida em 03/07/1978, 

natural de Dourados/MS, portadora do RG 2350067-0 SSP/MT e CPF 

861.542.571-04, filha de Guilhermino Viana e de Luciana Martiolle, 

residente na Rua São José Operário, nº 544, Bairro Vila Operária, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime 

descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 301218 Nr: 3906-47.2005.811.0064

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI CÉZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:11126

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo nobre causídico Dr. 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA requerendo o arbitramento de 

honorários profissionais advocatícios, vez que atuou em defesa do réu 

GIOVANI CEZAR DA SILVA desde o primeiro ato processual da presente 

ação (fls. 631/632).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, pois foi 

nomeado como defensor dativo do acusado Giovani Cezar da Silva para 

apresentar resposta à acusação em favor do réu (fls. 365/366), contudo, 

o profissional não acompanhou o acusado durante a audiência de 

instrução e julgamento, sendo nomeada como advogada dativa para o ato 

Dra. Rafaela Marcos Fabian (fls. 591/598). Ao final o embargante 

apresentou alegações finais em favor do denunciado (fls. 623/626), 

sobrevindo sentença aos autos às fls. 627/630.

Pois bem. Verifico que realmente na r. sentença de fls. 627/630, não foi 

arbitrado e tão pouco mencionado que o profissional, ora, embargante 

tenha atuado nos autos como advogado dativo, assim, entendo que os 

embargos devem ser acolhidos, contudo, ressalto que contrariamente ao 

afirmado pelo causídico este não atuou de forma integral nos autos, posto 

que fez-se ausente quando da realização da audiência de instrução e 

julgamento,

 Portanto, diante do exposto, considerando o patrocínio gratuito realizado 

pelo advogado Dr. CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA – OAB/MT 

11.126 em favor do acusado Giovani Cezar da Silva caracterizado pela 

apresentação de resposta à acusação e alegações finais, acolho os 

presentes embargos de declaração e dou-lhe provimento, para com fulcro 

no disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso a pagar em favor da referida defensora dativa os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para tanto, 

determino a imediata expedição da certidão pertinente para fim de 

cobrança, na forma do Provimento nº 09/07-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683361 Nr: 14417-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA, 

WELLINTON BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 14417-50.2018.811.0064 – Cód. 683361

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados IEGO 

NORATO MOREIRA DE PAULA e WELLINTON BRITO DA SILVA como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, proceda-se a retificação na capa dos autos para fazer constar os 

02 (dois) denunciados qualificados na cota retro.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636258 Nr: 7318-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência na inquirição da testemunha Alessandre SGT/PM, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636258 Nr: 7318-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.
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Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623168 Nr: 6080-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA GOMES, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 intimação do advogado Getuílio Balduino da Silva Terra Junior - OAB/MT 

15.193, para apresentar memoriais no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682554 Nr: 13702-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143/MT

 Autos nº 13702-08.2018.811.0055 – Cód. 682554

Vistos.

RECEBO o aditamento da denúncia de fls. 84/85, em todos os seus termos, 

dando o acusado JULIO CESAR MACHADO, como incurso no artigo 155, 

§4º, inciso II (destreza), do Código Penal, vez que este foi reconhecido 

pela vítima, após esta checar as imagens das câmeras de segurança do 

local dos fatos, ocasião em que conseguiu ver o momento em que o 

acusado cometeu o delito.

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 do aditamento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396-A do CPP, alterado pela Lei nº 11.719/08, 

DETERMINO a nova citação do denunciado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Deverá ainda o réu manifestar-se acerca das provas já produzidas nos 

autos.

Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 (...)Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683361 Nr: 14417-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEGO NORATO MOREIRA DE PAULA, 

WELLINTON BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 14417-50.2018.811.0064 – Cód. 683361

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus IEGO NORATO 

MOREIRA DE PAULA e WELLINTON BRITO 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 15.01.2019, às 14h40min. 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.: 682371 Nr: 13559-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AMORIM DA COSTA, LORAM 

ELIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 13559-19.2018.811.0064 – Cód. 682371

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LEONARDO AMORIM 

DA COSTA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15.01.2019, 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, 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.
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Por outro lado, considerando que não possível proceder com a citação do 

réu Loram Elias Pereira conforme certidões de fls. 81, 90 e 91; com fulcro 

no art. 80 do Código de Processo Penal DETERMINO o desmembramento 

do feito em relação ao réu solto LORAM ELIAS PEREIRA.

Por fim, informo que após nova atuação em razão do desmembramento 

ora determina, o pedido ministerial de fl. 92 será devidamente analisado.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT, VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR os réus 

Gabriel da Cruz Rodrigues Pereira, brasileiro, solteiro, nascido em 

13/08/1997, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2317682-2 

SSP/MT, filho de José Ronaldo Pereira e de Selma Cruz Rodrigues, 

residente na Rua 01, nº 501, Bairro Vila Mariley, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT e Luciano Alves de Almeida, brasileiro, solteiro, 

nascido em 17/07/1994, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 2435518-6 

SSP/MT e CPF 058.258.021-85, filho de Lucio Marcio de Oliveira e de Maria 

Aparecida Alves, residente no Bairro Vila Lourdes, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito 

no art. 157, § 2°, II, § 2º-A, I, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610102 Nr: 345-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DE CAMARGO, VALDIVINO 

PIRES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/09 e aditamento de fls. 179/180, 

para CONDENAR os réus Nilton César de Camargo, brasileiro, convivente, 

nascido em 22/04/1978, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 

1304020-0 SSP/MT e CPF 010.568.341-88, filho de Belchior Pires Camargo 

e de Marlene Lucia de Camargo, residente na Rua Mariana Leite de Souza, 

nº 612, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT 

e Valdivino Pires da Silva Filho, brasileiro, convivente, nascido em 

09/06/1976, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 1360933-5 

SSP/MT e CPF 033.307.571-40, filho de Valdivino Pires da Silva e de Maria 

de Jesus Silva, residente na Avenida Tiradentes, nº 486, Bairro Centro, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do 

crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, bem como, 

com fulcro no art. 386, II, do CPP, ABSOLVO-OS da imputação relativa ao 

delito descrito no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632710 Nr: 4492-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER DE FREITAS SOUZA, PATRICK 

THALLES ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Henrique 

Arantes Batista, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 259 que o réu Patrick Thalles 

Almeida Silva apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Apenas neste ato o réu Weder de Freitas Souza foi assistido pela 

Defensoria Pública, saindo intimado para constituir novo causídico no 

prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório do réu Weder de Freitas Souza, e da revelia do réu Patrick 

Thalles Almeida Silva, 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.: 632710 Nr: 4492-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER DE FREITAS SOUZA, PATRICK 

THALLES ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 O réu Patrick THALLES ALMEIDA SILVA foi devidamente intimado para 

comparecer à audiência designada para o dia 17.12.2018 às 14h30min, 

contudo quando foi apregoado o ato, constatou que o mesmo não se 

encontrava nas dependências do Fórum de Justiça, sendo decretada sua 

revelia durante a realização da audiência.

Ocorre que o retromencionado réu se apresentou a sala de audiência, 

após, a realização do ato informando que se atrasou devido ao seu 

trabalho. Portanto, em tempo, hei por bem aceitar a justificação do 

acusado, razão pela qual REVOGO a DECRETAÇÃO DA REVELIA 

anteriormente aplicada ao réu Patrick Thalles Almeida Silva.

Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684379 Nr: 15341-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSENI RODRIGUES ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989/B

 Diante do teor da certidão de fl.16, determino a devolução desta carta 

precatória sem o devido cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677463 Nr: 9148-30.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Cavalcanti de 

Brito - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Diante da não intimação da testemunha restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 21 de janeiro de 

2019, às 15h10min.

Intime-se a testemunha Paulo Womer no endereço constante dos autos. 

Levando em consideração que o meirinho Joacyr Silva da Costa não 

logrou êxito em localizar o endereço da testemunha, determino que o 

oficial responsável pela nova diligência, se necessário, solicite 

informações acerca do endereço com o oficial Joseval Costa Landim 

Dueti, tendo em vista o mesmo ter localizado o endereço, conforme 

certidão de fl.34 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680015 Nr: 11549-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, 

NATALINO MANOEL DE ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da ausência justificada da testemunha Wellington Alves da Silva 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h15min.

Requisite-se novamente a testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682020 Nr: 13293-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO VAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508

 Diante da ausência justificada da testemunha Adriano Ferreira de Souza 

restou prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h30min.

Requisite-se novamente Adriano Ferreira de Souza, informando no mesmo 

expediente, que o referido, inobstante à sua requisição, deixou de 

comparecer a este ato ou justificar sua ausência.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682368 Nr: 13556-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SANJINEZ GUARDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Proceder a intimação do Advogado do recuperando Dr. DOUGLAS ALVES 

LOPES OAB/MT 15.616, para apresentar as razões do recurso em Agravo 

de Execução. Do qual fica a Vossa Senhoria devidamente intimado para 

requerer o que for de direito. NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 324032 Nr: 2211-19.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:15211

 Visto em correição.

Considerando o aporte das informações de fl.692/696, bem como a cota 

ministerial de fl.697, ad cautelan, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de 

Execução Penal, DESIGNO o dia 21/02/2019, às 09h00min, para realização 

de audiência de justificação.

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):

 Cod. Proc.: 683650 Nr: 14698-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616

 Proceder a intimação dos Advogados do recuperando Dr.DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES OAB/MT 15.616, para apresentar as 

contrarrazões do recurso em Agravo de Execução interposto pelo 

Ministério Público. Do qual fica a Vossa Senhoria devidamente intimado 

para requerer o que for de direito. Eu Rosana C. de Souza que digitei.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673828 Nr: 5888-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERACY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré 

VERACY BEZERRA DA SILVA, como incurso na infração do art. 33, caput 

da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena. A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a 

mesmo é primária. Não existem no feito elementos que me permitam 

aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré. Os motivos do delito 

são normais à espécie. Das circunstâncias não verifico nenhuma a 

justificar a sua desfavorabilidade. As consequências são das mais 

severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, 

destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e 

crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes 

patrimoniais nesta comarca. Principalmente dentro das penitenciárias, 

sendo tal traficância um motor das organizações criminosas e, neste 

especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com 

autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de 

segurança e saúde públicas são de responsabilidade de todos os 

traficantes, logo não há como desassociar da ré sua parcela de culpa por 

estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as 

drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. 

Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que em nada 

contribuiu a conduta maléfica do agente. A quantidade e a natureza devem 

ser analisados em desfavor, posto que foram apreendidos cerca de 200 

gramas de maconha. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas. Inexistem 

agravantes, entretanto reconheço a atenuante da confissão espontânea, 

razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e em 50 

(cinquenta) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, não há causa 

especial de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno a pena 

definitiva em 06 (cinco) anos de reclusão e em 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias multas. (..)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 304386 Nr: 1657-89.2006.811.0064

 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): WILSON SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I - Relatório

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Wilson Souza 

Ferreira, pela prática, em tese, do disposto no artigo 12, caput, da Lei 

6.368/76, ocorrido em 03 de janeiro de 2006. Destarte, ante a 

impossibilidade de citar o réu fora apresentada a defesa preliminar, fl. 34, 

e em seguida, houve a citação por edital, fl. 59, bem como decretada a sua 

prisão preventiva, fls. 77/79. A fl. 97, verifica-se que o mandado de prisão 

fora devidamente cumprido na Comarca de Alta Floresta/MT. Breve relato.

 II - Fundamentação

Sem delongas, o caso em específico, a sanção imposta para a conduta 

tipificada no artigo 12, caput, da Lei 6.368/76, são de 3 (três) a 15 (quinze) 

anos de reclusão, o prazo de prescrição da pretensão punitiva será 

reduzido pela metade, visto que o acusado possuía idade inferior de 21 
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anos de idade (artigo 115, do Código Penal), conforme a denúncia de fls. 

02/04.

Além disso, a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo, desde que 

ainda não encerrada a instância ordinária, conforme preceitua o artigo 61, 

do Código de Processo Penal, c/c artigo 109, caput, do Código Penal. 

Desse modo, tendo em vista que a denúncia não foi devidamente recebida, 

como também não houve a suspensão do prazo prescricional e não teve 

nenhuma causa de interrupção prescricional (artigo 117, do Código Penal), 

assim, o fim da prescrição cessou em 03 de janeiro de 2016, ocorreu 

portanto, a perda da pretensão punitiva estatal.

 III – Dispositivo

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Wilson 

Souza Ferreira, conforme inteligência do artigo 109, I, c/c artigo 107, IV e 

115 todos do Código Penal.

Ante a presente decisão, expeça-se o necessário alvará de soltura, como 

também, expeça-se carta precatória à Comarca de Alta Floresta/MT, para 

o cumprimento do competente alvará em favor do acusado supracitado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669648 Nr: 2238-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS PEDROZO, 

ANDRESSA DOS REIS BATULEVICH, CRISLAINE NEVES RIBEIRO, EDMAR 

MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Pereira Gonçalves 

- OAB:16777/0

 I – Antes de analisar o pedido de autorização para viajar apresentado 

pelo indiciado Edmar Emanoel da Silva as fls. 167, intime-se o requerente 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento, 

através da sua defesa constituída, para justificar/comprovar as 

informações de que viajará para outra comarca.

II – Apresentada a justificativa, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para que manifeste-se.

III – Oficie-se a autoridade policial responsável para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente o laudo pericial requisitado as fls. 157.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669648 Nr: 2238-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS PEDROZO, 

ANDRESSA DOS REIS BATULEVICH, CRISLAINE NEVES RIBEIRO, EDMAR 

MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Pereira Gonçalves 

- OAB:16777/0

 Aportou o feito a conclusão diante da manifestação ministerial de fl. 156. 

Pois bem, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido comumente 

usados para a prática do comércio espúrio de drogas, então inequívoco a 

necessidade de se conhecer os registros contidos nos aparelhos 

celulares apreendidos de posse da denunciada em questão..

 Posto isto:

I - DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável pelas 

investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos à POLITEC para 

extração de dados, com posterior envio do respectivo laudo a esse juízo.

 II - Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654656 Nr: 4169-59.2017.811.0064

 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): UELINGTON CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Uelington Carlos 

de Oliveira, pelas práticas, em tese, dos artigos 33, caput, da Lei 

11.343/06, ocorrido em 23 de março de 2017. Destarte, o acusado foi 

devidamente notificado, em seguida, por meio da Defensoria Pública, foi 

apresentada a defesa preliminar em seu favor, fl. 50/50v. É o relatório.

 2. Do recebimento a denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os 

necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a denúncia narra com 

perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, apresentando indícios 

da autoria imputada ao denunciado, em especial pelo contido no auto de 

prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimento das 

testemunhas.

Além do mais, o denunciado foi preso em flagrante delito, qual tem o 

significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor 

da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, ter 

cometido o ato delituoso lhe imputado.

Por sua vez, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do 

auto de prisão em flagrante, fl. 07, termos de depoimentos, fls. 09/11, 

termo de exibição e apreensão, fl. 12, laudo pericial preliminar, fls. 20/21, 

este último comprovando que as substâncias apreendidas apontaram 

resultado positivo para a presença de cocaína. Assim, presentes as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

3. Dispositivo.

I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade.

 II – Designo para o dia 30 de abril de 2019, às 14h50min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

III – Intime-se e requisite-se o réu.

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

V – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613873 Nr: 4455-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CÂNDIDA DA SILVA, JOEL DE 

SOUZA OLIVEIRA, TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Dando prosseguimento ao feito, redesigno o interrogatório dos réus 

para o dia 30 de abril de 2019, às 14:10.

II – Intimem-se e requisitem-se os réus, caso estejam presos.

III – Intimem-se às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680194 Nr: 11726-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA SANTOS LOBATO, LENON DOS 

SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 (...) 3. Dispositivo. I – Afasto a preliminar arguida pela defesa (fls. 

124/130), pelos motivos acima mencionados. II - RECEBO a denúncia, pois 

presentes indícios de autoria e materialidade. III – Considerando que as 

alegações da defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária 

nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser 

desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 22 de janeiro de 

2019, às 16:10, audiência de instrução e julgamento. IV – 

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, os réus e restando autorizada 

a expedição de missivas. V – Intime-se a defesa e o Ministério Público 

quanto a esta decisão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679851 Nr: 11409-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINEILTON MENDES DA SILVA, VALDIR VIEIRA 

DE SOUSA NETO, ANA PAULA DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 (...) 3. Dispositivo. I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de 

autoria e materialidade. II – Designo para o dia 22 de janeiro de 2019 às 

15:10, para realização de audiência de instrução e julgamento. III – 

Intimem-se e requisitem-se os réus. IV – Intimem-se as testemunhas, 

requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º). V 

– Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678497 Nr: 10109-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO NEVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de 

autoria e materialidade. II – Designo para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

14:30, para realização de audiência de instrução e julgamento para oitivar 

as testemunhas residentes neste juízo. III – Intime-se e requisite-se o réu. 

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º). V – Expeça-se a devida missiva para 

oitiva das testemunhas arrolas pela defesa. VI – Intime-se a defesa e o 

Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621247 Nr: 4382-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 (...)ISTO POSTO, em consonância com a Denúncia ofertada pelo Ministério 

Público JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado PEDRO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática da conduta criminosa descrita nos 

Artigos 217-A, c/c Artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 71 (duas 

vezes), todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei nº 

11.340/2006 e Lei nº 8.072/1990, isso em razão da aplicação do Artigo 

383 do Código de Processo Penal.(...)Portanto, pelos motivos acima 

expostos, chega-se à PENA DEFINITIVA e total de 14 (quatorze) anos 07 

(sete) meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial 

fechado (Artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), sob os ditames da Lei nº 

8.072/90, já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641237 Nr: 2714-93.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMXP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 Processo: nº 2714-93.2016.811.0064 – Código 641237.

Vistos etc.

Em 16 de maio de 2018 fora determinado acompanhamento com a menor 

Isadora Pedroso Maggi Scheffer, cada 60 (sessenta) dias, durante o 

período de 07 (sete) meses, consoante determinação de fl. 115.

 Todavia, consta apenas um parecer psicossocial (fls. 117/118).

 Diante disso, DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar faça o 

acompanhamento psicossocial da menor Isadora Pedroso Maggi Scheffer 

COM URGÊNCIA, diligenciando no que considerar necessário para o 

cumprimento desta deliberação.

Somente com a elaboração dos laudos, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

Às providências.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672264 Nr: 4528-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIELLE SILVA CORREIA, Cpf: 

06113082903, Rg: 95170641, Filiação: Marli Maria da Silva Correia e 

Eduardo Cesari Correia, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. 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: Código: 672264Vistos etc.Trata-se de expediente encaminhado 

pela autoridade policial a este Juízo, diante da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº. 11.340/06.As 

medidas protetivas foram deferidas em 08/04/2018 (fls. 09/10).Consigno 

que, a vítima embora devidamente intimada (fls. 25), não compareceu para 

entrevista junto à Equipe Multidisciplinar, consoante se verifica de fls. 26.O 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, pugnou pelo 

arquivamento da presente medida ante a falta de interesse de agir, 

conforme se depreende de fls. 27.Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro.Inicialmente, nota-se, que a medida de urgência, de 

caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção da 

presente medida nos termos do que determina o Artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil é medida que se impõe.ISTO POSTO, diante do 

acima exposto e, em consonância com o parecer ministerial retro, JULGO 

EXTINTA a presente medida protetiva e DETERMINO o seu 

ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que determina o Artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para 

que tenha ciência de que a qualquer momento, poderá requerer 

novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos motivos que 

ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de novembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 17 de dezembro de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 634517 Nr: 5855-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT, MARCIO ANTONIO GARCIA 

- OAB:12104/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 Intimação da parte ré para que prazo de 05 (cinco) dias manifeste acerca 

da certidão do oficial de justiça "Certifico que, no dia 11/12/2018, às 12:35, 

compareci no endereço indicado, porém fui informado que a testemunha 

não mora no local e nem é conhecida, sendo que o atual morador informou 

que reside no imóvel há mais de 01 (um) ano. Assim, não foi possível 

intimar Adilson Antônio de Bastos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624681 Nr: 7148-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo legal legal apresente o 

recurso de apelação, tendo em vista o desejo de recorrer o réu.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670038 Nr: 2530-69.2018.811.0064

 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: SMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9889-B, Ilmar Sales Miranda - OAB:5.388/O

 Intimação das partes, para manifestarem acerca do estudo psicossocial 

de fls. 339/342, que no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659212 Nr: 8264-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 Intimação da parte ré, para que no prazo legal encaminhe a este Juízo o 

exame de insanidade mental do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641215 Nr: 2694-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo 

crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) e 02 (dois) meses e 15 

(quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato 

(Artigo 21 Lei das Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 

33, caput c/c § 3º, do Código Penal), (...) Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal,(...)Em observância ao parágrafo 

primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da 

necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma 

vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime 

ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, 

submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que 

devem ser calculadas pela Contadoria Judicial.(...)

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

LUANE MENDES DE SOUSA OAB - GO45053 (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009854-80.2017.8.11.0015

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:

DELLA MEA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

MONICA DELLA MEA SLAVINSKI (EXECUTADO)

 

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, 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 
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Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001019-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001868-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

MILTON ZAMONER (REQUERIDO)

 

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, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005455-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA RAMIREZ (REQUERIDO)

 

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, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011065-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247240 Nr: 16668-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZION CENTRO DE BELEZA EIRELI , 

JUCERLEI BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pleito da parte exequente de p. 83/84, de modo a 

determinar sejam restituídos a parte executada os valores constritados, 

mediante liberação nas contas bancárias objetos da penhora, já que ainda 

não se efetivou a transferência para a Conta Depósitos Judiciais, senão 

apenas o bloqueio pelo sistema BACENJUD. Destarte, satisfeita a 

obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925 do Código de Processo Civil.Nada mencionado no acordo realizado 

pelas partes às p. 65/66 quanto às custas e despesas processuais. 

Portanto, condeno-as a pagá-las, pro rata, conforme dispõe o art. 90, §2º, 

do CPC.Quanto aos honorários advocatícios, as partes informaram ter 

transigido.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 e 

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.: 46553 Nr: 63-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ROBERTO DE SOUZA, ALEXSANDRO 

NUNES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o julgamento dos embargos à execução correntes nos 

autos cód. n.° 271164 nesta data, sem efeito suspensivo, deve a parte 

exequente a atualizar o valor do crédito e dar andamento ao processo, 

requerendo o que for de seu interesse em 10 dias.

 Todavia, apenas para situar a questão, já que a leniente exequente 

parece não se interessar por seus direitos, de ver que às p. 66 foram 

penhorados R$ 691,30, depositados judicialmente com ela própria. E mais 

a quantia de R$ 18,68 (p. 85), sendo que deveriam ter sido transferidos 

para a conta depósitos judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Isso para regularizar e completar a penhora, que renderia remuneração 

condizente, no mínimo, no mesmo patamar e sob os mesmos critérios de 

atualização do valor da dívida (correção monetária e juros legais 

moratórios de 1% ao mês), a influir no saldo devedor a ser encontrado. O 

que tem de ser levado em conta no cálculo acima determinado, que deve 

ser analítico e não sintético.

Logo, a cooperativa deverá transferir o dinheiro penhorado consigo para 

referida conta do E. TJMT, necessariamente com juros e correção 

monetária devidos por todo o período, informando o juízo, quando poderá 

solicitar o seu levantamento, mediante alvará judicial. E obviamente glosar 

tal soma da monta cobrada, nos cálculos acima determinados.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271164 Nr: 10533-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO NUNES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

afasto as preliminares sustentadas, para, com resolução de mérito, julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo embargante Alexsandro Nunes 

Benevides ajuizados em face de Cooperativa de Crédito Rural de Sorriso – 

Sicredi Celeiro - MT. Mantidas as condições do Contrato de Empréstimo tal 

como contratado, a cujo título sem mácula reconheço eficácia executiva. 

Por consequência, mantenho a penhora de valores realizada às p. 253 

dos autos executivos cód. 46553.Condeno a parte embargante a pagar as 

custas e as despesas judiciais, além dos honorários advocatícios da parte 

ex adversa, que fixo 10% sobre o valor atualizado da dívida exequenda, 

na forma dos arts. 82, 84 e 85, § 2.° e incisos, do CPC.Todavia, essa 

condenação sucumbencial, como um todo, fica suspensa por até 05 anos, 

quando restará prescrita ao final, se a parte contrária não demonstrar 

nesse ínterim que a condição econômico-financeira da parte sucumbente 

tenha superado a hipossuficiência.Retifique-se o polo passivo para 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso – 

Sicredi Celeiro do MT, tal como postulado à p. 26.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 para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, sem efeito 

suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do CPC, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

translade-se cópia desta sentença para os apensos autos n° 

63-27.2005.811.0015 - cód. 46553, arquivando-se estes, a serem 

desapensados, seguindo-se lá a execução, inclusive quanto às verbas 

sucumbenciais.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258880 Nr: 3026-22.2016.811.0015

 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: ELIZANGELA SHIMINGOSKI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O DIA 04/01/2019 ÀS 

15H00MIN, NA GERÊNCIA DE MEDICINA LEGAL - POLITEC SINOP, SITO A 

RUA DAS IPOMÉIAS ESQUINA COM AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, Nº 1.201 - 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, NOS TERMOS DO OFÍCIO ÀS FLS. 89, QUAL 

SEJA: O INTERESSADO DEVERÁ COMPARECER COM OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS, OBRIGATORIAMENTE: 1) CÓPIA DO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 2) RELATÓRIO DO (S) MÉDICO 

(S) ASSISTENTE (S) DA ÉPOCA DO ACIDENTE; 3)DOCUMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO ONDE FOI ATENDIDO COM DIA, HORA E TEMPO DE 

ATENDIMENTO (PRONTUÁRIO MÉDICO); 4) OS EXAMES DA ÉPOCA DO 

ACIDENTE, COM LAUDO; 5) OS EXAMES ATUAIS, COM LAUDO E 

6)PARECER ATUAL (ATÉ TRÊS MESES), DETALHADO, DO (S) MÉDICOS 

(S) ASSISTENTES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215135 Nr: 15018-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD MARTINS DE ARAUJO TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:OAB/RS 

93.907-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A
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 Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, aviado por Jair 

Demétrio em face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados, 

objetivando receber os valores referentes à condenação em honorários 

advocatícios fixados na r. sentença de p. 131/133. (...). Isto posto, 

satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Defiro o levantamento do valor de R$ 19.067,52 depositado judicialmente à 

p. 164, com seus rendimentos proporcionais, em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada à p. 165. Já o valor remanescente, 

originalmente de R$ 1.805,61, com seus rendimentos, deverá ser restituído 

à parte executada por meio de alvará judicial, na conta que ela indicar. 

Custas e despesas processuais por conta da parte executada. 

Honorários advocatícios na forma estabelecida na decisão de p. 155, 

frente e verso. 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 e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275676 Nr: 13516-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME, DILSON 

LEONIR KYNAST, CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ofício Digital 00019/2018,

 Bom Dia, Senhores,

Encaminho as Penhoras de folhas 60/61v (anexos) dos autos 

0013516-06.2016.8.11.0015 ( código 275676) , requerendo vinculação 

neste autos.

Sinop/MT - 18 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011065-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011065-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LISANDRO 

FAVERO REQUERIDO: MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- ME Vistos etc. Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer 

proposta por Lisandro Favero em face de Mapol Construtora e 

Incorporadora Ltda, visando a entrega de uma unidade imobiliária em 

regime de condomínio. A parte requerente requereu o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Oportunizada a comprovação de sua 

alegada hipossuficiência pela decisão de Id. 16747198, reiterou o pedido 

de assistência judiciária gratuita, e subsidiariamente o parcelamento das 

custas em 10 vezes no Id. 16752941, restringindo-se a dizer que para 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário 

que o exequente esteja passando fome ou não tenha o que vestir e onde 

morar. Juntada a guia de recolhimento de Id. 16751943, apontando o valor 

de R$ 3.631,74. É o relatório. Decido. A declaração de pobreza não 

prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas e as despesas processuais. Embora a parte exequente tenha 

declarado ser pobre, não aparenta pobreza na acepção jurídica da 

palavra, haja vista que a ação em questão tem por objeto a entrega de um 

bem imóvel de consideráveis R$ 181.586,76, sendo este incompatível com 

quem é pobre nos termos declarados. Nesse mesmo viés, conforme 

holerite de Id. 16549591 juntado pelo próprio requerente, ele percebe a 

título de salário a quantia bruta de R$ 6.115,17. Ora, com um valor deste 

nem mesmo glutão conseguiria passar fome, nem aderir ao nudismo ou 

virar morador de rua. Não está “passando fome, [ou] “não tenha o que 

vestir e morar”, salvo se outros gastos não demonstrados consumam toda 

sua renda. Ora, quem é pobre não possui esse valor a título de 

remuneração mensal, certamente não vive em mendicância, cuja renda é 

suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência, assim como de 

sua família, não os afetando irremediavelmente se tiver que preparar o 

processo, ainda que de forma parcelada, o que poderá ser concedido 

como forma de suavizar o custeio da causa, excepcionalmente. Numa 

hipótese ou na outra, acima mencionadas, de todo modo não são próprias 

ou características de alguém merecedor da assistência judiciária graciosa, 

que tem advogado constituído e almeja receber um bem imóvel de quantia 

considerável, tendo já adimplido R$ 29.000,16. Nuances que o afastam da 

linha de pobreza 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, 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 
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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). Por outro lado, subsidiariamente, a parte exequente requereu o 

parcelamento das custas processuais, na ordem de R$ 3.631,74, 

conforme guia de recolhimento de Id. 16751943. Assim, o parcelamento 

das custas não significará concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita. E, sim, suavizar o custeio do preparo da causa, como 

meio de viabilizar o acesso a justiça assegurado à parte exequente no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 

3º do CPC. A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NOS 

AUTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950: 

presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo 

postulante do benefício possui natureza juris tantum. 2. O magistrado pode 

indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os 

documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a 

declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do 

postulante. Caso concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 3. 

Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento das 

custas, tendo em vista impossibilidade momentânea do agravante de 

custeá-las de uma só vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. 

Recurso parcialmente provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª 

Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: 

Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 08/11/2016). Portanto, o 

deferimento do parcelamento vindicado é medida que se impõe, 

excepcionalmente, mas não em 10 parcelas, conforme pretendido, 

devendo ser em no máximo 05 parcelas, que respeitam a razoabilidade e a 

proporcionalidade, tendo em vista a renda mensal auferida. Noutro viés, 

apesar da parte exequente fundamentar os seus pedidos com base na 

ação de execução de obrigação de fazer, o caso em tela se trata de 

obrigação de entrega de coisa incerta, pois pretende a parte exequente 

ter a si entregue a unidade imobiliária em regime de condomínio descrito no 

contrato de Id. 16549594, por força do princípio da fungibilidade dos 

meios, deverá a execução ser regida pelos arts. 806/813 do CPC. O pleito 

da parte exequente é o seguinte: “A expedição de mandado de citação, a 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça, ordenando à Executada o 

cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, entregar um imóvel com 

91,18 m² de área privativa construída, 140,63 m² de área privativa e 17,37 

m² de área comum de lazer, 45,07 m² de área de arruamento, 41,99 mº de 

calçada, perfazendo o total de 245,06 m² de área total, no Bairro Cidade 

Jardim III, localizado no Condomínio Portal do Servidor, nesta cidade de 

Sinop/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do artigo 814 do CPC”. Como insta, o próprio exequente 

consigna que sua “obrigação de fazer” não passa de obrigação de 

“entregar um imóvel com 91,18 m² de área privativa construída (...) no 

Bairro Cidade Jardim III, localizado no Condomínio Portal do Servidor (...)”. 

Isso é entrega de coisa incerta. Jamais obrigação de fazer. Isto posto, hei 

por bem indeferir o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 

5.°, caput, da Lei n° 1.060/1950 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o feito em até 06 

vezes, com a 1ª parcela a vencer em 15 dias, e assim sucessivamente a 

cada mês subsequente, na mesma data, na forma da Lei estadual de 

custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001, sob pena de cancelamento 

da distribuição e consequente indeferimento da inicial, na forma das 

disposições dos arts. 290, 321, 330, inciso IV, 485, inciso IV, todos do 

CPC. Ao final do prazo, certifique-se o adequado preparo. Destarte, nos 

termos dos arts. 806/813 do CPC, cite-se a parte executada para entregar 

a unidade imobiliária em regime de condomínio descrito no contrato de Id. 

16549592, no prazo de 60 dias, considerando a espécie de bem, o período 

chuvoso atual que pode afetar esse tipo de construção, mas sem 

menoscabo do tempo decorrido desde o último prazo de entrega. Acaso 

não for entregue no prazo assinalado, poderão ser estabelecidas 

astreintes oportunamente, a teor dos arts. 806, § 1º, e 813 do CPC. 

Consigne-se no mandado que qualquer das partes poderá impugnar a 

escolha da outra em 15 dias (art. 812 do CPC). No mesmo prazo, a parte 

executada, poderá apresentar embargos (art. 915 do CPC). No caso de 

cumprimento espontâneo da obrigação, considerando o estágio incipiente 

do feito e o trabalho desenvolvido pelo ínclito causídico, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2.°, do 

CPC. Se a parte exequente pedir, expeça-se certidão para fins do art. 828 

do CPC, devendo comunicar o juízo em 10 dias as averbações efetivadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012245-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE SOUZA CRAMOLICHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012245-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA DE 

SOUZA CRAMOLICHE Vistos etc. À míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte interessada. Diga o Ministério Público, 

em 05 dias, a teor do art. 110, caput, da Lei n.º 6.015/1973. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012186-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LOURENCO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012186-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEILA 

LOURENCO BORGES Vistos etc. À míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 
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disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte interessada. Diga o Ministério Público, 

em 05 dias, a teor do art. 110, caput, da Lei n.º 6.015/1973. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011968-55.2018.8.11.0015

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:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)

R.W. BARBIERI EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011968-55.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: R.W. BARBIERI EIRELI, 

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimentos de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro 

do MT em face de RW Barbieri Eireli e Rafael Winterfeld Barbieri, ambos 

qualificados. 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, 18 de dezembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011973-77.2018.8.11.0015

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:

RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011973-77.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT RÉU: RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME Vistos etc. Ação monitória proposta por Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimentos de Livre Admissão de Associados 

Sorriso – Sicredi Celeiro do MT em face RWComercio de Produtos 

Agropecuários Ltda. - ME, ambos qualificados, com base em um “Contrato 

de Concessão de Limite de Crédito Pré - Aprovado n.º 70235704”, cujos 

valores disponibilizados não foram integralmente adimplidos, embora 

utilizados meios convincentes a tal mister. O documento de Id. 17021545 

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, 18 de dezembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009989-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSSO GANDOLFI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009989-92.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifica-se que as 

partes formularam acordo (Id. 12281988), entretanto, não se avista nos 

autos instrumento procuratório outorgado pela parte ré. 1.1. Assim, 

determino a intimação da autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual da parte ré, juntando aos autos o 

competente instrumento procuratório, sob pena de preclusão. 2. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007140-16.2018.8.11.0015

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:

RAFAEL DE ALMEIDA RABELO (RÉU)

BRIGIDA MARIA DE ALMEIDA RABELO (RÉU)

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO (RÉU)

SINOPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (RÉU)

ADILSON JOSE RABELO (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa (ID. 17150284). 

Prazo: 15 (quinze) dias.

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77500 Nr: 5883-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

RENGER LTDA., FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE 

MADEIRAS LTDA., DARCI LUIZ RENGER, ANTONIO FAÉ - ESPÓLIO, 

VITALINA CAMASSOLA FAÉ, LUIZA NIEDERLE RENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, ERNANI DE COL - OAB:6.381/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:MT-3.569-B, JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10458/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5883-90.2006.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VILMA BEATRIZ PAREDES GALLO

PARTE RÉQUERIDA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS RENGER 

LTDA. e FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE MADEIRAS 

LTDA. e DARCI LUIZ RENGER e ANTONIO FAÉ - ESPÓLIO e VITALINA 

CAMASSOLA FAÉ e LUIZA NIEDERLE RENGER

CITANDO: Darci Luiz Renger, Cpf: 33223319034, Rg: 1.008.291-3 SSP 

Filiação: Lothario Renger e Erica Maria Renger, data de nascimento: 

05/07/1960, brasileiro(a), natural de Santo cristo-RS, casado(a), 

madeireiro, Endereço: Estrada Sabrina, Lote 614, Cx Postal 126, Bairro: 

São Cristovão, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Efetuar a CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência dos termos 

da ação de execução judicial que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida e querendo, pagar o crédito exequendo, 

em 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Ação Monitória (convertida em 

Cumprimento de Sentença) proposta por VILMA APARECIDA PAREDES 

GALLO em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS RENGER 

LTDA, FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE MADEIRAS LTDA 

- ME, ANTÔNIO FAÉ - ESPÓLIO, VITALINA CAMASSOLA FAÉ, DARCI LUIZ 

RENGER e LUIZA NIEDERLE RENGER, visando o recebimento do quantum 

de R$ 171.842,00 (cento e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais), representado por 36 (trinta e seis) cheques, devendo o referido 

valor ser atualizado até a data do pagamento. Por diversas vezes a ora 

Exequente procurou as Executadas para receber o quantum supracitado, 

mas infelizmente até a presente data nenhum resultado foi obtido, tanto 

que os títulos atingiram a prescrição para uma ação executiva. Daí, então, 

o que justifica plenamente a propositura desta ação. Outrossim, o valor do 

débito atualizado pela Exequente até a data de 22/09/2017, perfazia o 

valor de R$ 1.736.049,51 (um milhão setecentos e trinta e seis mil e 

quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Consigno que o 

constante no segundo parágrafo da certidão de fl. 1057 se refere a partes 

e processos alheios ao presente feito. Destarte, desentranhem-se as 

informações acostadas às fls 1058/1061 e junte-se aos autos 

correspondentes. 2. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização do requerido Darci Luiz Renger, com fundamento no art. 

256, § 3º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de fls. 1048/1049 e, 

por conseguinte, determino a citação do sócio Darci Luiz Renger por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes da decisão de fl. 920/920-verso. 

3. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte ré Darci Luiz Renger e Vitalina Camassola Faé. 3.1. 

Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que 

ofereça resposta no prazo legal. 4. Em seguida, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, bem como para que junte certidão 

atualizada do imóvel indicado à penhora, sob pena de arquivamento 5. 

Após, retornem-me os autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209200 Nr: 10350-34.2014.811.0015

 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: MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON CARVALHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 

19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos em correição permanente.

Em atenção ao ofício de fls. 100, expeça-se ofício ao Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Tangará da Serra, informando acerca da inexistência de 

valores a serem recebidos pelo executado, ora requerente, no presente 

feito, uma vez que os autos se encontram aguardando prolação de 

sentença.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 317866 Nr: 1568-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3741, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LIMA CARDOZO 

MOREIRA - OAB:130.014 RJ, BRUNO MURAT DO PILLAR - OAB:95.245 

RJ, FLAVIO CANCHERINI - OAB:164.452 SP, JOSÉ ALFREDO FERRARI 

SABINO - OAB:181.836 SP, JOSE LUIZ DA SILVA COSTA - 

OAB:190.547 A/SP, LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - OAB:180.781 SP, 

ONDINA LEITE DA CUNHA - OAB:137.475/RJ, RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:230.638, SERGIO TEIXEIRA FIRMO - OAB:32823 RJ

 Vistos etc.

1. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha para o dia 18 de fevereiro de 

2019, às 15h00min.

2. Observe-se o disposto no artigo 455 do NCPC, bem como nos artigos 

393 e 1.210 e seguintes da CNGC.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92889 Nr: 10212-14.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ MORELI, NERI JOSÉ CHIARELLO, 

FERNANDO MAURÍCIO VILLA, LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI, 

LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA, PAULO SILVEIRA DOS SANTOS, 

RENATO DAVID PRANTE, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, MIRTES SALETE 

PRANTE, ANTONIO CARLOS VOLANTE, PAULO MORELI, IRENÍ 

APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT-A, Antonio Horácio da Silva Neto - OAB:OAB/MT 

23572, Edir Luciano Martins Manzano Júnior - OAB:8.688, JOSE 

OLIVEIRA SILVA NETO - OAB:OAB/MT.18491/O, LUIS ARMANDO 

MAGGIONI - OAB:46.815/RS, ROGÉRIO V. VIANA - OAB:28.948-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 
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PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Ante o exposto:a) conheço dos embargos de declaração de fls. 

3.906/3.910 (vol. 20), opostos em face da decisão interlocutória de fls. 

3.858/3.865-verso (vol. 20), e nego-lhes provimento;b) conheço dos 

embargos de declaração de fls. 3.936/3.939 (vol. 20), opostos em face da 

decisão interlocutória de fls. 3.858/3.865-verso (vol. 20), e nego-lhes 

provimento;c) conheço dos embargos de declaração de fls. 

3.929/3.933-verso (vol. 20), opostos em face da decisão interlocutória de 

fls. 3.858/3.865-verso (vol. 20), e dou-lhes provimento, com efeitos 

infringentes, para:c.1) declarar conhecidos os embargos de declaração 

de fls. 2.880/2.885 e lhes negar provimento;c.2) determinar que a 

responsabilidade dos terceiros prestadores de garantia real, para o 

pagamento das dívidas contraídas pela executada Sigma Agropecuária 

Ltda., permaneça até o limite representado pelo valor dos imóveis que 

deram em hipoteca;c.3.1) determinar que o leilão seja por meio 

eletrônico;c.3.2) declarar que as condições de pagamento e as eventuais 

garantias obedecerão ao disposto no art. 892 e 895 do Código de 

Processo Civil;c.3.3) declarar que se considerará preço mínimo de lance o 

valor correspondente a 50% da avaliação judicial, devidamente 

atualizada;d) majoro dos honorários advocatícios a serem pagos aos 

procuradores da exequente para 15% sobre o valor atualizado da dívida 

em execução;e) defiro integralmente os pedidos formulados pela 

exequente nos itens “d”, “e”, “f” e “g” de fls. 5.016/5.018;f) determino a 

abertura de vistas dos autos à exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre os pedidos formulados pelos executados 

Neri José Chiarello, Luciane Prante Chiarello, Renato David Prante e Mirtes 

Salete Prante no § 2º de fl. 5.074 e no último parágrafo de fl. 5.079, sob 

pena de preclusão.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop-MT, 17 de dezembro de 2018.Cleber Luis Zeferino de 

PaulaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011242-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011242-81.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por Camilo Perazzoli em desfavor de Banco da Amazônia S/A em 

face dos autos de execução sob n. 1006461-16.2018.8.11.0015, 

requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos, sob o fundamento de que o prosseguimento da execução 

causará ao embargante imensuráveis prejuízos. Pleiteia, em sede de 

preliminares, pelo indeferimento da inicial da ação de execução, bem como 

a extinção da execução pela não especificação correta da evolução do 

débito e, ainda, o reconhecimento da prescrição. Por fim, pugna, caso as 

preliminares sejam rejeitadas, o acolhimento dos embargos, reconhecendo 

o excesso à execução. 1.1. A inicial veio instruída com os documentos 

legais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O art. 919, “caput”, 

do Código de Processo Civil estabelece como regra a inexistência de 

efeito suspensivo nos embargos à execução. 2.1. Porém, a requerimento 

do embargante, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando reunidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1º 

do aludido dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo 

por penhora, depósito ou caução suficiente. 2.2. No caso dos autos, 

analisando as razões apresentadas pelo embargante e a documentação 

carreada, mostra-se plausível a concessão de efeito suspensivo, pois é 

patente a presença de elementos autorizadores, ao menos neste momento 

processual. 2.3. Com relação ao requisitos para a concessão da tutela 

provisória, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, o 

embargante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, ao 

trazer aos autos elementos que evidenciam, em sede de cognição 

sumária, a inexigibilidade do título executivo em questão. 2.4. Outrossim, a 

possibilidade de averbação, ainda que premonitória, de restrições sobre 

imóveis de propriedade do embargante revelam o perigo de dano, caso 

haja o prosseguimento da execução, uma vez que o êxito na atividade 

empresária exercida pelo executado, ora embargante, depende, em parte, 

da regularidade de seus imóveis, uma vez que o mesmo é agricultor. 2.5. 

Quanto a garantia do juízo, verifica-se que o embargante ofertou imóvel de 

sua propriedade (Id. 16640419), sendo que, embora conste como garantia 

hipotecária em cédulas de crédito bancário e cédulas de crédito rural, o 

valor comercial do bem atinge importância superior ao montante 

representado pelo valor a ser caucionado e os valores das cédulas de 

crédito, conforme laudo de avaliação sob Id. 16640422, de modo que resta 

assegurada a inexistência de eventuais prejuízos à parte contrária. 3. 

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores do art. 300 c/c 

art. 919, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar 

e, por conseguinte, SUSPENDO a execução sob n. 

1006461-16.2018.8.11.0015, observado o disposto no art. 919, § 4º, do 

Código de Processo Civil. 3.1. Lavre-se o competente termo de caução do 

bem ofertado em Id. 16640419 ser assinado pelo proprietário do imóvel. 

3.2. Na sequência, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Claúdia/MT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a averbação da 

caução ofertada às margens da matrícula do imóvel. 3.3. Translade-se 

fotocópia da presente decisão para os autos sob n. 

1006461-16.2018.8.11.0015. 3.4. Consigno, por oportuno, que havendo 

modificação das circustâncias que motivaram a presente decisão, esta 

poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo, a luz do disposto no 

art. 919, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Certifique-se a 

tempestividade dos presentes embargos. 4.1. Se intempestivos, voltem-me 

imediatamente conclusos. 4.2. Se tempestivos, RECEBO os embargos para 

discussão. 5. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Após, voltem-me conclusos. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001911-46.2016.8.11.0015

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:

FABIA REGINA CARVALHO DA ROCHA MORAES (EXECUTADO)

F. F. C. D. R. (EXECUTADO)

F.F. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo n. 1001911-46.2016.8.11.0015 Intimar o(a) advogado(a) do 

autor para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por 

meio eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br, o resumo ou a petição inicial e, após comprove nos 

autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de id. 10231096.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012077-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MACHUCA ISSA (REQUERENTE)

LUCELIA MACHUCA ISSA GREFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILMAR DAURIA MARTINS RIBEIRO OAB - MS15463 

(ADVOGADO(A))

LETICIA MEDEIROS MACHADO OAB - MS16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012077-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EMILIA 

MACHUCA ISSA, LUCELIA MACHUCA ISSA GREFFE Vistos, etc... 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Com o objetivo de inquirir a Autora Emília, conforme deprecado, designo 
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audiência para o dia 20/03/2019 às 15:00 horas, devendo ela ser intimada 

via judicial, tendo em vista a concessão dos benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, conforme art. 98, II, do CPC. Vistas ao Ministério Público 

pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo Deprecante. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Às 

providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007092-57.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Processo nº 1007092-57.2018.8.11.0015 

Vistos, etc... Trata-se de ação de resilição de contrato que Jefferson 

Bordinhão de Jesus move contra move contra SPE - Atalaia 

Empreendimentos Imobiliários LTDA e AM3 Empreendimentos Imobiliários 

LTDA, ao fundamento de que adquiriu destas dois imóveis urbanos, 

consistente em dois terrenos situados no loteamento Bouganville, 

localizados na rua JB15, quadra 45, lotes 11 e 12, com área de 330 m² 

cada, em Sinop, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 3.471,15 e 

se comprometendo ao pagamento de 120 parcelas mensais de R$ 668,48 

por cada lote. Alega que efetuou o pagamento da entrada e de 23 

parcelas, no entanto, devido a motivos financeiros, não pôde mais honrar 

o pagamento das parcelas, e por isso procurou a requerida a fim de 

devolver os imóveis e rescindir os contratos, solicitando a restituição dos 

valores pagos, no entanto esta se propôs a efetuar a rescisão dos 

contratos sem a devolução de quaisquer valores, sugerindo que o imóvel 

fosse vendido a terceiro que assumisse o financiamento. Por fim, aduz 

que a requerida negativou o seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência do não pagamento das parcelas do imóvel, razão 

pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado que ela 

retire a restrição, sob pena de multa. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 300 do novo CPC 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”. Muito embora a 

alegação de dificuldade financeira não seja suficiente para justificar a 

inadimplência do autor, e consequentemente o deferimento da tutela de 

urgência, a verdade é que ele visa a rescisão dos contratos de 

compromisso de compra e venda celebrados com a requerida, pleiteando 

o ressarcimento dos valores das parcelas que pagou e devolvendo os 

imóveis que adquiriu, fato que evidencia a fumaça do bom direito, até 

porque o pleito antecipatório visa apenas e tão somente que a requerida 

retire o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O perigo de dano 

resta evidente diante do fato de que o nome do autor não pode ser 

negativado enquanto estiver litigando acerca da rescisão do contrato, até 

porque colocou o imóvel à disposição da requerida. Pelo exposto, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para determinar que a requerida retire a negativação que inseriu 

em nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da inadimplência dos contratos firmados entre as 

partes, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00. Desde já autorizo a 

imissão da requerida nos imóveis objetos desta ação, podendo ela usar, 

gozar e dispor deles, se assim quiser. Considerando que em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário foi constatado que 

após deixar o emprego constante em sua CTPS, doc. ID 14236407, o autor 

abriu uma empresa de construção civil, além de possuir 4 veículos 

registrados sem seu nome, bem como que com a presente decisão ele 

devolverá os imóveis à requerida e consequentemente estará desobrigado 

de pagar mais de R$ 1.600,00 mensais referentes às respectivas 

parcelas, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e condiciono o 

cumprimento da presente decisão ao pagamento das custas processuais. 

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, concedo ao autor o direito ao 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira em cinco dias e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes. Intime-se o autor para que proceda ao pagamento 

das custas processuais, em seis parcelas mensais e sucessivas, sob 

pena de extinção. Com o pagamento da primeira parcela, cumpra-se a 

tutela acima deferida e cite-se a requerida para integrar a relação 

processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias sobre o 

interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo interesse, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, caso 

contrário, ficará a Ré advertida de que o prazo para a contestação tem 

início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 

335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008731-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008731-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: WALDEMIRSO JOSE PEREIRA Vistos, 

etc... BANCO ITAU VEICULOS S.A ingressou com a presente ação de 

busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

WALDEMIRSO JOSE PEREIRA. A liminar foi deferida, ID. 10046776. 

Tentou-se a citação do Réu e a busca e apreensão do bem, mas ambos 

os atos restaram infrutíferos, ID. 11206338. Por petição de ID. 16561772, o 

Autor, requereu a desistência da ação. Diante disso, homologo por 

sentença o pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o 

levantamento de eventual restrição determinada por este Juízo sobre o 

objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (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:

L. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007157-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

RODRIGUES Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A ingressou 

com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, contra Luiz Antonio Rodrigues. A liminar foi 

deferida, ID. 9731333. Tentou-se a citação do Réu e a busca e apreensão 

do bem, mas ambos os atos restaram infrutíferos, ID. 10709032 e ID. 

13803324. Por petição de ID. 16553854, o Autor, requereu a desistência 

da ação. Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada 

por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Considerando a desistência 

do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006785-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006785-06.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

TATIANY FRANCA ZIMPEL EMBARGADO: GO AGRO FERTILIZANTES 

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos, etc... Intime-se o 

embargante para que se manifeste sobre a impugnação ID 16358321 em 

15 dias, devendo comprovar o pagamento das parcelas das custas 

processuais vencidas, sob pena de extinção. Após, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos 

autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011755-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO KOMMERS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011755-49.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL RÉU: 

ELIANDRO KOMMERS Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011768-48.2018.8.11.0015

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:

MARCOS ANTONIO SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011768-48.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO RIVA 

& CIA LTDA, PEDRO RIVA EXECUTADO: MARCOS ANTONIO SANTOS 

LIMA Vistos, etc... Intimem-se os exequentes para que efetuem o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012098-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012098-45.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc... Intime-se a Autora para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012110-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE VASCONCELOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CASADO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012110-59.2018.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: VALDIRENE VASCONCELOS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BENEDITO CASADO DE LIMA Vistos, etc... Intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 dias, cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, 

manifestando o seu interesse ou não na audiência de conciliação, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012132-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ROCHA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012132-20.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCIO 

ROCHA CARVALHO EXECUTADO: MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

LTDA - ME Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012138-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA POZZER (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012138-27.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARTINS & 

MARTINS LTDA RÉU: DEBORA CRISTINA POZZER Vistos, etc... Intime-se a 

Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 
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Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012155-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012155-63.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: IVANILDE DOS 

SANTOS Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012156-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O.B. VIEIRA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012156-48.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: O.B. VIEIRA & 

CIA LTDA - EPP EXECUTADO: LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO Vistos, 

etc... Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 dias, traga aos 

autos o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais legível, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012176-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012176-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

Vistos, etc... Intime-se o Requerente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011884-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA CANARINHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VICENTE LEON OAB - SP70137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011884-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MADEIREIRA 

CANARINHO LTDA - ME REQUERIDO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011920-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEKA AGRO INDUSTRIAL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Othon Fialho Blessmann OAB - MT2737/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARIQUELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011920-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TEKA AGRO 

INDUSTRIAL SA REQUERIDO: JOAO BARIQUELO Vistos, etc. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o envio da guia e do comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciais, eis que os documentos de ID. 

16996838 – Pág 03/04 estão ilegíveis. Com a juntada, designo o leiloeiro 

público Jose Pedro Araujo, endereço Rua Custodio de Melo, nº 630, 

Cidade Alta, CEP 78.030-435, Cuiabá/MT, e-mail: araujoleiloes@gmail.com, 

telefone (65) 99997-1717, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso, para 

que proceda a alienação do bem objeto da penhora e avaliação desta 

deprecata, devendo ele cumprir o que determina o art. 884 e seguintes do 

CPC. Desde já arbitro comissão de 5% do valor da arrematação ao 

leiloeiro, a qual deverá ser paga pelo arrematante, art. 884, parágrafo 

único do CPC. Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação da 

alienação Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais 

pelo menos cinco dias antes da data designada para o ato. As despesas 

deverão ser adiantadas pela exequente. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002211-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER CAFURE NETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002211-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: WALTER CAFURE NETTO Vistos, etc... Compulsado os autos, 

verifico que a Autora requereu a restituição de valores pagos a título de 

custas judiciais, ID. 14485099, no entanto, o referido pedido deve ser 

direcionado à Diretoria do Fórum. Deste modo, arquivem-se os autos com 

as cautelas legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005881-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005881-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA Vistos, etc... Bv 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento ingressou com a 

presente ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, contra Marivaldo Barros de Oliveira. A liminar foi deferida, ID. 

8855410. Tentou-se a citação do Réu e a busca e apreensão do bem, mas 

ambos os atos restaram infrutíferos, ID. 9978830. Por petição de ID. 

16208696, a Autora, requereu a desistência da ação. Diante disso, 

homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela Autora. 

Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada por este 

Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DA SILVA (RÉU)

 

Processo n.1006245-55.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO – DILIGÊNCIA 

OFICIAL DE JUSTIÇA - Intimar o advogado do autor para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim 

Paulista, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006236-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

 

Processo n.1006236-93.2018.8.11.0015 Intimar o advogado do autor para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Europa, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005643-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LUIS ALESSIO (RÉU)

 

Processo n. 1005643-64.2018.8.11.0015 Intimar o advogado do autor para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Pequena Londres, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência/guia de complementação de 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ. Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de 

Almeida - Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011804-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Processo n.1011804-90.2018.8.11.0015 Intimar o advogado do autor para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro centro, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. 

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018. Luiz Tércio Okamura de Almeida - 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012191-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012191-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CONCRENOP 

CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA 

Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011977-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

LUZIMARA TRINDADE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011977-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUZIMARA TRINDADE 

GOMES Vistos, etc... Em que pese á divergência que existia antigamente 

acerca da necessidade ou não do pagamento da integralidade do contrato 

para a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou entendimento de que 

“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, § 2º 

assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento das 

parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Ademais, verifico que a notificação extrajudicial 

foi devolvida pelo motivo “sem entrega domiciliar", ID 17022717, nesses 

casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta da devedora/Ré, 

por meio de edital, para que comprove que o constituiu em mora. Nesse 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - 

DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - 

TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL 

- MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de 

constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de 

entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor 

constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega 

domiciliar". (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, 

Publicado no DJE 03/02/2014) Diante disso, intime-se o Banco/Autor para 

que apresente os cálculos na forma como aqui determinado, evitando-se, 

assim, enriquecimento sem causa, bem como emende a inicial, atribuindo 

novo valor à causa, recolhendo as custas processuais, uma vez que em 

se tratando de ação de busca e apreensão em contrato garantido por 

alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao valor da 

dívida na oportunidade do ajuizamento. E ainda, traga aos autos 

documento que comprove a constituição em mora da devedora, tendo em 

vista que consta somente a notificação extrajudicial que retornou pelo 

motivo “sem entrega domiciliar”. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010204-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT0008511A (ADVOGADO(A))

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI OAB - 488.682.561-34 

(REPRESENTANTE)

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - MT2850/A (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILTON DELLA VILLA (TESTEMUNHA)

VALDIR ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010204-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO 

TRES PALMEIRAS LTDA - EPP REPRESENTANTE: ANGELO MARCELO 

POUSO GRACIOLI REQUERIDO: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 16743106, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada em 

11/12/2018 para o dia 14/03/2019 às 15:00 horas. Advirto os advogados 

das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe que “cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. 

Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, § 5º do CPC. Determino ao advogado que comunique a este juízo, 

com antecedência de 3 (três) dias da data da audiência, quanto ao 

comparecimento das testemunhas (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

inércia deste ato importará na desistência da inquirição da testemunha, 

conforme § 3º do art. 455, CPC. Comunique-se ao juízo Deprecante. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010204-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT0008511A (ADVOGADO(A))

ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI OAB - 488.682.561-34 

(REPRESENTANTE)

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929/O (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - MT2850/A (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NILTON DELLA VILLA (TESTEMUNHA)

VALDIR ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010204-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: POSTO 

TRES PALMEIRAS LTDA - EPP REPRESENTANTE: ANGELO MARCELO 

POUSO GRACIOLI REQUERIDO: VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 16743106, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada em 

11/12/2018 para o dia 14/03/2019 às 15:00 horas. Advirto os advogados 

das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe que “cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”. 

Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, § 5º do CPC. Determino ao advogado que comunique a este juízo, 

com antecedência de 3 (três) dias da data da audiência, quanto ao 

comparecimento das testemunhas (art. 455, §1º, CPC), sendo que a 

inércia deste ato importará na desistência da inquirição da testemunha, 

conforme § 3º do art. 455, CPC. Comunique-se ao juízo Deprecante. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001359-47.2017.8.11.0015 Intimar o(a) advogado(a) da 

PARTE AUTORA para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação a contestação de id. 3735904.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013679-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILVO SEBOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013679-32.2017.8.11.0015 Intimar o(a) advogado(a) da 

PARTE AUTORA para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação a contestação de id 13744046.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14009 Nr: 146-24.1997.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:10032 MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131076 Nr: 10292-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCAR MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRONICA LTDA. ME, 

ROMEU JOSÉ DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar dos autores Dr. RAFAEL RODRIGO FEISTEL para que se manifeste 

requerendo o que de direito no prazo de cinco dias, sob pena de retordo 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220419 Nr: 18636-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI&PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCADIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO para 

que compareça nesta espectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim 

de retirar o edital de citação e, em querendo, providenciar a sua 

publicação na imprensa oficial e local, entretanto conforme dispõe o novo 

CPC, o edital foi enviado para publicação via DJE, bem como foi afixada 

cópia do mesmo em local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220419 Nr: 18636-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI&PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCADIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18636-98.2014.811.0015 – CÓDIGO: 220419

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FERRARINI&PISONI LTDA

PARTE RÉ: JOSE LEOCADIO DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Executados(as): Jose Leocadio dos Santos, Cpf: 

09075194234, brasileiro(a).

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.268,55

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 
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Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

 RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora do executado na importância 

de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), representado por uma 

nota promissória, título executivo extrajudicial. Instada a cumprir o 

compromisso assumido no mês de novembro de 2012. Ocorre ainda que o 

credor vem de forma amigável tentando receber desde janeiro de 2013, 

não logrando êxito. Não restando outra opção para a exequente ha não 

ser bater as portas deste probo juízo para resguardar seus direitos e 

créditos. O valor devido pela executada devidamente corrigido é R$ 

1.268,55 (hum mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos. Justo, e preenchido todos os requisitos necessários para tal 

execução, faz-se necessário o pleito em juízo, uma vez que o executado 

não cumpriu com sua obrigação.

DESPACHO: FL. 19: VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no 

prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no 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. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e 

seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 

666 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder 

do executado, com a expressa anuência do 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. Caso não seja encontrado bem 

passível de penhora, e não tendo o exequente indicado bem a serem 

penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta deste, o próprio 

executado, para que no prazo de cinco dias indique bens a penhora, sob 

pena de multa de até 20% sobre o valor em execução. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

DESPACHO FL. 50/51: Vistos etc... Dispõe o art. 252 do CPC: “Art. 252. 

Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.” Conforme certidão de fls. 43, o Sr. Oficial 

de Justiça não citou o Executado pelo motivo de que ele reside na cidade 

de Cacoal – RO. Se não há indícios de que o Executado está se ocultando, 

não há que se falar em citação por hora certa, razão pela qual indefiro o 

pedido de, fls. 47/48. Proceda a busca de endereço do Executado 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, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 14 de dezembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015

 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: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1148-29.2014

Vistos, etc...

 Complementando a decisão de fls. 7.376/7.384, determino que a senhora 

Gestora informe quais os credores já requereram o levantamento das 

parcelas depositadas em cumprimento ao plano de recuperação judicial, tal 

como fizeram os credores nos petitórios de fls. 6.853 e 6.871/6.872, e 

havendo concordância do administrador judicial, expeça-se em favor 

deles o competente alvará de levantamento, intimando-se pessoalmente o 

representante legal de cada credor.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Sinop, 17 de dezembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179874 Nr: 673-14.2013.811.0015

 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: LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE MARIA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 673-14.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172980 Nr: 8112-13.2012.811.0015

 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: COOPERVERDE COOP. AGRO. E INDL. VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIBON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6090-MS, MÉRCIA CHAVES A. P. KLAUS - OAB:OAB/MT 

10.635, TIAGO NATARI VIEIRA - OAB:15826/MT

 Vistos etc...

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer de entrega de 

mercadoria c/c pedido liminar de antecipação de tutela em forma de 

cautelar inominada” ajuizada por Cooperverde Coop. Agro. E Indl Val em 

face de Fribon Transportes Ltda.

Entre um ato e outro, designou-se audiência de conciliação, momento que 

o douto advogado da parte ré informou que no processo em apenso, a 

Fribon requereu a desistência da ação que move contra a Cooperverde, 

deste modo, requereu que aguardasse o aporte da petição de desistência 

feita pela Cooperverde nesta ação que move contra a Fribon.

Por fim, a Autora, por petição de fls. 422, requereu a desistência da ação.

Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela Autora.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
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Sinop/MT, 17 de dezembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177077 Nr: 12845-22.2012.811.0015

 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: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVERDE COOP. AGRO. E INDL. VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:6090-MS

 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...

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer de entrega de 

mercadoria c/c pedido liminar de antecipação de tutela em forma de 

cautelar inominada” ajuizada por Cooperverde Coop. Agro. E Indl Val em 

face de Fribon Transportes Ltda.

Entre um ato e outro, designou-se audiência de conciliação, momento que 

o douto advogado da parte ré informou que no processo em apenso, a 

Fribon requereu a desistência da ação que move contra a Cooperverde, 

deste modo, requereu que aguardasse o aporte da petição de desistência 

feita pela Cooperverde nesta ação que move contra a Fribon.

Por fim, a Autora, por petição de fls. 422, requereu a desistência da ação.

Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela Autora.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 17 de dezembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 262132 Nr: 4930-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO RIO VERDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, LUIZ ROGÉRIO 

SILVA, MÃO BRANCA TERRAS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4930-77.2016

Vistos, etc...

 Considerando que o presente feito se trata de ação de execução para 

entrega de coisa incerta, e não de ação de execução de quantia certa, 

bem como que o valor da commodity flutua conforme o mercado, determino 

a intimação da empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda para que, no prazo 

de 10 dias, se manifeste sobre o acordo de fls. 73/75.

Com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127177 Nr: 6391-94.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA BARBOZA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

FABIANA GONZALEZ - OAB:MT 13.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEO ADRIANA SANDER DA 

SILVA - OAB:9036

 Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 216/217, 

intimando-se pessoalmente a exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150566 Nr: 11687-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT, ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS - OAB:14950/MT

 Autos nº 11687-97.2010

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de despejo por falta de pagamento cumulada com 

cobrança de aluguéis e demais encargos” ajuizada por Orlando Frare em 

face de EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda, que foi julgada 

procedente e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 144/145, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 144/145, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para 

deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269560 Nr: 9509-68.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE TORRES LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Processo nº 9509-68.2016

Vistos, etc...

Considerando o disposto no art. 485, § 4º do CPC, determino a intimação 

do Requerido para que, no prazo de cinco dias, se manifeste acerca do 

pedido de desistência formulado pela Requerente às fls. 89.

Com ou sem a manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007443-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PERES AUSSEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007443-30.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

OSMAR PERES AUSSEK RÉU: RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação da 

tutela com pedido liminar e danos morais que Osmar Peres Aussek move 

contra Rafael dos Santos Gonçalves. Aduz o requerente que em 

06.09.1993 vendeu ao requerido um imóvel de sua propriedade por CR$ 

100.000,00 (cem mil cruzeiros reais), através de um contrato de cessão e 

transferência de direitos, no entanto até o presente momento este não 

realizou a escrituração do imóvel e nem a transferência de propriedade 

perante a Prefeitura Municipal. Esclarece que o requerido também não vem 

pagando os IPTUs do imóvel desde o ano de 1999, ensejando o protesto 

da dívida e a consequente negativação do seu nome, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo consistente em obrigar o requerido pagar o 

débito e a transferir a propriedade do imóvel. Considerando que o imóvel 

foi vendido ao requerido há quase 25 anos, foi determinada a intimação do 

requerente para que esclarecesse se o seu direito não se encontrava 

prescrito, tendo ele se manifestado pela petição ID 15605546, onde 

esclareceu que o requerido não pagou os impostos incidentes sobre o 

imóvel, ocasionando o protesto da dívida em seu nome, e que somente 

teve conhecimento dos débitos fiscais em 15.06.2018, razão pela qual 

pugna pela determinação para que o requerido seja obrigado a pagar os 

referidos débitos; que transfira o imóvel para o seu nome, bem como seja 

condenado a indenizar os danos morais sofridos. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC 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”. Compulsando os autos, verifico que o requerente realizou 

perante a Colonizadora Sinop S.A., a cessão e transferência de direitos 

ao requerido, de “um imóvel urbano denominado de data 24 da quadra 59 

com área de 560,00 metros quadrados, Zona 02, Gleba Celeste, 3ª Parte, 

constante do perímetro urbano da Cidade, Município e Comarca de 

Sinop-MT”, sito à rua dos Marantãs, esquina com rua das Primaveras, doc. 

ID 14384513. Muito embora haja verossimilhança nas alegações do 

requerente e na documentação que instruiu a inicial, a verdade é que 

nesta fase de cognição sumária inexiste a prova inequívoca do alegado, e 

consequentemente não há como se obrigar o requerido a pagar os débitos 

pendentes sobre o imóvel, eis que tal determinação certamente será 

inócua caso este não possua condições financeiras. Ademais, 

considerando que o requerente sequer possui condições de arcar com as 

custas da presente ação, ID 14384471, quiçá terá condições de ressarcir 

o requerido em caso de eventual improcedência da presente ação. Pelo 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, até porque o protesto foi 

lavrado há mais de três anos e somente agora o requerente ingressou 

com a presente ação, ID 14384544. Defiro ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário não foram encontrados 

elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 14384471. 

Cite-se o requerido para integrar a relação processual. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13.02.2019, às 15:00 horas, a qual será 

realizada na sala do conciliador situada no Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o requerido deverá 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005643-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LUIS ALESSIO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005643-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PLT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: ADAIR LUIS ALESSIO 

VISTOS, ETC... PLT Empreendimentos Imobiliários EIRELI ingressou com a 

presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas 

e danos contra Adair Luiz Alessio. Segundo a requerente, na qualidade de 

proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 06, da 

quadra 08, com área de 250 m², situado no loteamento urbano Jardim 

Pequena Londres, em Sinop, vendeu o referido imóvel ao requerido no ano 

de 2012, através do instrumento particular de cessão de transferência de 

direito e obrigações, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 

32.473,74 e 93 parcelas mensais e sucessivas de R$ 349,18 cada. Que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir 

de julho de 2016, não obstante ter tomado posse no dia da efetivação do 

negócio. Esclarece que o requerido embora notificado por edital publicado 

em jornal local por três vezes consecutivas não se importou em purgar a 

mora no prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel de forma 

precária. Por essas razões ingressou com a presente Ação. É o relatório. 

DECIDO. Trata o presente feito de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse. Como é sabido, a reintegração é consequência da 

procedência do pedido de rescisão. Todavia, dispõe o art. 300 do novo 

CPC 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”. Compulsando os autos, verifico que a 

requerente é proprietária do imóvel em questão e por exercer sobre este a 

posse, firmou com o requerido um instrumento particular de cessão de 

transferências de direitos e obrigações, doc. ID 13468616, oriundo do 

contrato de compromisso de compra e venda ID 13468608, sendo que ele 

se obrigou a pagar à requerente 93 parcelas, porém parou de pagá-las em 

15.07.2016, encontrando-se em mora. Na cláusula 5ª, § 1º do contrato, 

ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso no pagamento de 

três parcelas implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador 

obrigado a restituir o imóvel. Notificado em data de 27, 28 e 29 de 

setembro de 2017 para que efetuasse o pagamento das prestações 

atrasadas, o requerido permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem 

devolveu o imóvel, fato que revela a probabilidade do direito da 

requerente, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado no 

fato de que a inadimplência se arrasta desde julho de 2016, portanto, há 

mais de dois anos, o que evidencia que o requerido não possui condições 

financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, não há que 

se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência 

entendem que para a sua caracterização é necessário no mínimo o 

pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso 

dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta 

nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à 

requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel 

depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por parte do 

requerido, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se o requerido 

para integrar a relação processual, intimando-o para que cumpra a 
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presente decisão. Designo audiência de conciliação para o dia 13.02.2019, 

às 14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, os réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007627-83.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

VITALINA RODRIGUES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Se a requerente “não se 

exime de pagar as parcelas vincendas” e “não está em mora com o 

contrato em questão”, ID 14494857, não há razão para temer que a 

requerida negative o seu nome ou apreenda o veículo, razão pela qual 

indefiro o pedido de tutela de urgência, até porque a maioria das teses 

ventiladas na exordial já foram rechaçadas através de Recursos 

Repetitivos. Cite-se a requerida para integrar a relação processual. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13.02.2019, às 16:00 horas, a 

qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum desta 

Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 

334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a 

requerida deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008625-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MENDONCA NAZARE OAB - SP354926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA ETELVINO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008625-51.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ELIZEU GAZOLA RÉU: LUANA ETELVINO ALVES Vistos, etc. Trata-se de 

ação reivindicatória com pedido liminar que Elizeu Gazola move contra 

Luana Etelvino Alves. Aduz o autor que é proprietário do imóvel situado na 

rua Antônio Porto, nº 703, Jd. São Paulo II, em Sinop-MT, adquirido em 04 

de setembro de 2014. Afirma que posteriormente à aquisição do imóvel, 

manteve relacionamento conjugal com a requerida pelo período de um ano, 

o qual findou-se em março do corrente ano. Esclarece que autorizou a 

requerida a permanecer no imóvel por um período de 3 meses de forma 

gratuita, no entanto, tal período decorreu sem que a requerida 

desocupasse o imóvel, e além disso ela encontra-se tentando vender a 

residência, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de ser 

reintegrado em sua posse. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 

300 do novo CPC 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”. Compulsando os autos, verifico ser 

incontroverso que o imóvel objeto da presente ação foi adquirido pelo 

requerente em 04 de setembro de 2014, conforme matrícula ID 15063773. 

Ocorre que tal matrícula evidencia apenas que o requerente adquiriu meio 

terreno urbano, no entanto inexiste nos autos qualquer prova de que o 

relacionamento mantido entre as partes litigantes ocorreu somente após a 

aquisição do referido imóvel. Ademais, os “print screens” colacionados 

aos autos evidenciam que foi edificada uma casa sobre o terreno do 

requerente, porém, novamente, não há qualquer prova de que a casa 

tenha sido edificada antes do relacionamento que existiu entre as partes 

litigantes. Desta forma, uma vez ausentes os requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência, até porque, 

dependendo das matérias ventiladas na peça de defesa, a presente ação 

poderá ser processada e julgada na Vara Especializada de Família. Defiro 

ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico inexistir elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência ID 15063764. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 13.02.2019, às 

17:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a 

requerida deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006245-55.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PLT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: DORALICE DA SILVA 

VISTOS, ETC... PLT Empreendimentos Imobiliários EIRELI ingressou com a 

presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas 

e danos contra Doralice da Silva. Segundo a requerente, na qualidade de 

proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 06, da 

quadra 03, com área de 280,50 m², situado no loteamento urbano Jardim 

Pequena Londres, em Sinop, vendeu o referido imóvel à requerida no ano 

de 2010, através do instrumento particular de compra e venda, mediante o 

pagamento de uma entrada de R$ 500,00 e 96 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 363,12 cada. Que a requerida deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas vencidas a partir de novembro de 2016, não 

obstante ter tomado posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que 

a requerida embora notificada pelo Cartório de 1º Ofício de Sinop, não se 

importou em purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, 

permanecendo no imóvel de forma precária. Por essas razões ingressou 

com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de 

ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a 

reintegração é consequência da procedência do pedido de rescisão. 

Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC 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”. 

Compulsando os autos, verifico que a requerente é proprietária do imóvel 

em questão e por exercer sobre este a posse, firmou com a requerida um 

instrumento particular de compra e venda, doc. ID 13833011, sendo que 

ela se obrigou a pagar à requerente 96 parcelas, porém parou de pagá-las 

em 20.11.2016, encontrando-se em mora. Na cláusula 5ª, § 1º do contrato, 

ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso no pagamento de 

três parcelas implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador 
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obrigado a restituir o imóvel. Notificada em data de 04 de setembro de 

2017 para que efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, a 

requerida permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, 

fato que revela a probabilidade do direito da requerente, art. 300 do CPC. 

O perigo de dano resta consubstanciado no fato de que a inadimplência se 

arrasta desde novembro de 2016, portanto, há mais de dois anos, o que 

evidencia que a requerida não possui condições financeiras de honrar o 

compromisso assumido, além do que, não há que se falar em 

adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência entendem 

que para a sua caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 

85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A 

tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo 

de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à requerente mediante 

termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel depositária até decisão 

final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para reintegrar 

a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, mediante termo de 

depósito. Havendo resistência por parte da requerida, determino que se 

cumpra o competente mandado de reintegração de posse, mediante força 

policial, oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o 

qual deverá agir com o rigor necessário ao efetivo cumprimento desta 

ordem, e com as cautelas de estilo, prendendo em flagrante aquele que 

resistir. Cite-se a requerida para integrar a relação processual, 

intimando-a para que cumpra a presente decisão. Designo audiência de 

conciliação para o dia 20.02.2019, às 13:00 horas, a qual será realizada 

na sala do conciliador situada no Fórum desta Comarca, devendo as 

partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do novo CPC. 

Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do 

CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, 

conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da 

primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação 

ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão contestar a ação no 

prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º 

e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006236-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006236-93.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA RÉU: RAFAELA MOREIRA DE MEDEIROS 

VISTOS, ETC... Loteadora Assaí S/S LTDA ingressou com a presente ação 

de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos contra 

Rafaela Moreira de Medeiros. Segundo a requerente, na qualidade de 

proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote nº 09 

(nove) da quadra nº 17 (dezessete), com área de 300,00 m², situado no 

loteamento urbano denominado Jardim Portinari Etapa II, em Sinop, vendeu 

o referido imóvel à requerida no ano de 2015, através do instrumento 

particular de compromisso de compra e venda, mediante o pagamento de 

uma entrada de R$ 750,00 e 93 parcelas mensais e sucessivas de R$ 

743,75 cada. Que a requerida deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas a partir de março de 2017, não obstante ter tomado 

posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que a requerido embora 

notificada por edital publicado em jornal local por três vezes consecutivas 

não se importou em purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, 

permanecendo no imóvel de forma precária. Por essas razões ingressou 

com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de 

ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a 

reintegração é consequência da procedência do pedido de rescisão. 

Todavia, dispõe o art. 300 do novo CPC 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”. 

Compulsando os autos, verifico que a requerente é proprietária do imóvel 

em questão e por exercer sobre este a posse, firmou com a requerida um 

instrumento particular de compromisso de compra e venda ID 13830153, 

sendo que ela se obrigou a pagar à requerente 120 parcelas, porém parou 

de pagá-las em março de 2017, encontrando-se em mora. Na cláusula 6ª, 

§ 1º do contrato, ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso no 

pagamento de três parcelas implicaria na sua rescisão automática, ficando 

o comprador obrigado a restituir o imóvel. Notificada em data de 10, 13 e 

14 de março de 2018, doc. ID 13830172 para que efetuasse o pagamento 

das prestações atrasadas, a requerida permaneceu inerte, isto é, nem 

pagou e nem devolveu o imóvel, fato que revela a probabilidade do direito 

da requerente, art. 300 do CPC. O perigo de dano resta consubstanciado 

no fato de que a inadimplência se arrasta desde março de 2017, portanto, 

há mais de um ano, o que evidencia que a requerida não possui condições 

financeiras de honrar o compromisso assumido, além do que, não há que 

se falar em adimplemento substancial, já que a doutrina e a jurisprudência 

entendem que para a sua caracterização é necessário no mínimo o 

pagamento de 85% do total das parcelas, o que nem de longe é o caso 

dos autos. A tutela antecipada, como requerida na inicial, não acarreta 

nenhum perigo de irreversibilidade, eis que o imóvel será entregue à 

requerente mediante termo de depósito, assumindo ela o encargo de fiel 

depositária até decisão final desta lide. Pelo exposto, uma vez presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência para reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial, mediante termo de depósito. Havendo resistência por parte da 

requerida, determino que se cumpra o competente mandado de 

reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se ao 

Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se a requerida 

para integrar a relação processual, intimando-o para que cumpra a 

presente decisão. Designo audiência de conciliação para o dia 20.02.2019, 

às 14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, os réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001957-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROMPATTO FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NUNES BULATI (RÉU)

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001957-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

GERALDO ROMPATTO FURLAN RÉU: CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI, 

JOEL NUNES BULATI Vistos, etc. Nos termos do art. 329, I c/c 784, VIII do 

CPC, defiro o pedido de emenda à inicial ID 13361523. Consequentemente, 

determino à Srª Gestora que proceda as alterações necessárias junto ao 

sistema PJE. Citem-se os executados para que no prazo de três dias 

efetuem 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, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus respectivos cônjuges, 

se casados forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem 

móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do 

CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 
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em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados os executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006954-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LANZARINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1006954-27.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

DECISÃO QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "No Id 16460766 o 

requerente requer a nomeação como fiel depositário do veículo placa FQP 

4901, marca R/RANDON SR BA, ano 2014, objeto da lide, alegando que foi 

notificado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, onde o bem se 

encontra apreendido, solicitando a sua retirada, sob pena se ser levado a 

leilão. Ademais, pugnou pela autorização para trafegar com o veículo. 

Alternativamente, pugnou seja oficiado ao órgão competente para impedir 

o leilão do bem. DECIDO: Oficie-se à Superintencia Regional da Policia 

Federal solicitando informações se persiste o impedimento administrativo 

para circulação do veículo, bem como a sua apreensão. Oficie-se ao 

Presidente da Comissão Regional de Gestão de Pátio e Leilão de Veículos 

e Bens de Terceiros da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 

Federal de Mato Grosso, comunicando o ajuizamento da demanda, na qual 

se discute a propriedade do veículo, a fim de que não seja o bem leiloado, 

até ulterior decisão em contrário. Ademais, sobre o pedido para que o 

requerente seja nomeado depositário do veículo e autorizado a trafegar, 

manifeste-se o requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se a decisão 

do Id 15896508."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011096-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDILAR BEDIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1011096-74.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) 

devolvida(s). Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006092-22.2018.8.11.0015

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:

MARLON HENRIQUE ROSA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1006092-22.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça: "Certifico e 

dou fé, eu, FERNANDO KREUZ DALLAGNOL, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da 

QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca de Sinop/MT, Excelentíssima 

Senhora Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos 

de nº. 1006092-22.2018.811.0015, diligenciei no dia 29/11/2018, às 

13h00min até o endereço fornecido nos Autos, onde deixei de INTIMAR o 

Sr. Marlon Henrique Rosa, uma vez que este é desconhecido no referido 

lugar, segundo informações obtidas junto a Sra. Patrícia Barbosa, 

proprietária do imóvel e residente no local há aproximadamente 01 (um) 

ano.Sendo assim, devolvo o mandado para que lhe seja conferido seus 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé." Sinop-MT, 18 de dezembro 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005769-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005769-17.2018.8.11.0015 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, 18 de dezembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)
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GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL PARA CONHECIMENTO TERCEIROS E INTERESSADOS 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Nº PJE: 1001011-92.2018.8.11.0015 

Valor causa: R$ 74.566.735,66; Tipo: Cível; Parte Autora: D.R.F 

COMERCIAL AGRICOLA S/A Parte Ré: OUTROS FINALIDADE: INTIMAR A 

MASSA FALIDA, A ADMINISTRADORA JUDICIAL E OS CREDORES 

HABILITADOS NOS AUTOS, para que no PRAZO sucessivo de 05 (CINCO) 

dias, se MANIFESTEM com relação ao pleito de RESTITUIÇÃO DOS BENS 

descritos na EXORDIAL dos AUTOS de Processo Judicial Eletrônico nº 

1010648-67.2018.8.11.0015. Resumo da Inicial: HAROLDO PEDRO 

GIANEZINI, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 975.205 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 

196.847.389-00, e MARISETE KUKI GIANEZINI brasileira, do lar, casada, 

portadora da cédula de identidade RG nº 3/R-111.241 SSP/PR e inscrita no 

CPF/MF sob o nº 027.326.479-69, residentes e domiciliados na Rua 269, 

número 111, Edifício Crystal, apartamento 1.601, em Itapema, SC 

anteriormente qualificados nos autos da FALÊNCIA, em epígrafe (n° 

1001011-92.2018.8.11.0015), tendo como falida a empresa D .R.F 

COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, também qualificada, vêm respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, pelo intermédio de seu advogado que esta 

subscreve ao final, deduzir pedido de RESTITUIÇÃO DE BEM IMÓVEL pelos 

motivos de fato e razões de Direito que passa a explanar. 1 Os 

Requerentes são proprietários do imóvel locado à falida e pretendem sua 

retomada, com o desiderato de fruir economicamente do bem visando sua 

função social e o livre exercício dos direitos interentes à propriedade 

plena (ius utendi, ius fruendi e ius abutendi). 2 Conforme a exigência 

encartada no artigo 87 da L.R.E.F, passam a descrever o imóvel [matrícula 

segue coligida] a ser restituído: “Área Industrial n.º R-14-B 12 

(RQuatorze/B-Doze) , com a área de 1.250.00 M2 (UM MIL DUZENTOS E 

CINQUENTA METROS QUADRADOS) , situada no SETOR INDUSTRIAL 

NORTE, na Gleba Celeste 3.ª Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato 

Grosso , dentro dos seguintes limites e confrontações :-NORDESTE – 

Área Industrial n.º R-14-B13, com 50 ,00 metros; SUDESTE – Com a Rua 

Rondonópolis, com 25,00 metros. SUDOESTE – Área Industrial n.º 

R-14-B-11, com 50,00 metros; NOROESTE – Área industrial n.º R-14-B3 , 

com 25,00 metros”-. AV-03-24.034 – DATA: - 19.07.10 – BENFEITORIA:- 

Procede-se a esta averbação nos termos do requerimento dirigido a este 

Ofício de Regitro de Imóveis , pelo proprietário HAROLDO PEDRO 

GIANEZINI , já qualificado, no ato representado por seu Procurador 

Evandro Batista Gianezini, conforme Procuração (cópia arquivada), 

acompanhado de cartta de habite-se n.º 091/2010, expedida em 31 de 

Março de 2010, pela Prefeitura Municipal de Sinop/MT, para constar sobre 

o imóvel da presente matrícula a seguinte benfeitoria: Uma Construção – 

Nova; Espécie – Alvenaria Simples; Natureza – Comércio, medindo 

569,32m2 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE METROS E TRINTA E DOIS 

CENTÍMETROS QUADRADOS) . CND/INSS sob n.º 130492010- 10001080. 

REF n.º 87.812 do livro n .º 01-D. .” 3 Cumpre esclarecer que o prédio 

locado envolvia apenas a parte térrea (algumas salas comerciais), 

devendo este ser restituído e que se encontra lacrado, estando fora do 

pleito em testilha a edificação objeto da AV-04-24.034 de 19.07.10, 

conforme se dessume da análise da matrícula sobredita. 4 Os 

Requerentes são Pais do proprietário da empresa LOCADORA (Gianezi & 

Gianezi Junior Ltda. ME), que dava em locação por força de contrato de 

comodato em anexo. 5 Conforme o contrato sobredito e aditivos 

contratuais, a locação do imóvel localizado na Rua Colonizador Ênio Pipino, 

n.º 6335, Térreo, onde a falida exercia sua atividade empresarial, 

terminaria no ano de 2019. 6 Contudo, diante da decretação da banca rota 

da empresa LOCATÁRIA (D.R.F. Comercial Agrícola S/A) o imóvel foi 

lacrado pela empresa Administradora Judicial, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, através de seu ilustre representante Sr. Luiz Alexandre 

Cristaldo, tendo procedido à arrecadação e o inventário dos bens lá 

encontrados, sendo que até o presente momento não se procedeu a 

avaliação dos mesmos. {...} 8 Ademais, no 1.º Andar o imóvel encontra-se 

estabelecido o escritório da empresa Terra Way Armazéns Gerais e 

propriedades Rurais da Família Gianezini, sendo que diariamente eles 

estão sofrendo com visitas de cobradores e curiosos procurando a 

empresa ora Falida, o que torna ainda mais urgente a retomada do imóvel 

para promoverem sua descaracterização (retirada de letreiros e pintura). 

9 Outrossim, quanto aos bens lá localizados, quais sejam, os descritos no 

auto de arrecadação e inventário do ID n. 14502657, o sócio da empresa 

LOCADORA {...} e filho dos proprietários do imóvel se compromete a ficar 

como depositário dos mesmos até nova destinação do imóvel e definição 

do administrador, fazendo isso com fulcro no art. 108, § 1º da Lei de 

Recuperação Judicial: Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de 

compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e 

documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local 

em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas 

necessárias. § 1.º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do 

administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob 

responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus 

representantes ser nomeado depositário dos bens. 10 Por conta disso, 

postulam a URGENTE retomada do imóvel objeto da LOCAÇÃO onde se 

encontrava a sede da Falida, bem como que seja deferido, após a oitiva do 

administrador judicial, da falida, dos credores e do representante do 

Ministério Público informando que os bens arrecadados (móveis de 

escritório) fiquem depositados com o administrador da LOCADORA Sr. 

HAROLDO PEDRO GIANEZINI JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador do RG nº 4.253.249, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 033.939.869-88, endereço comercial à Rua Colonizador Ênio 

Pipino, n.º 6335, andar superior. Ante ao exposto, respeitosamente 

requerem a Vossa Excelência: A) que julgue procedente o pedido de 

retomada do imóvel localizado na Rua Colonizador Enio Pipino n. 6335, 

térreo, para que os Requerentes possam voltar a auferir rendas 

minimizando os prejuízos advindos da quebra da empresa DRF Comercial 

Agrícola S/A; B) que determine a intimação do Administrador Judicial para 

emitir parecer em 5 (cinco) dias acerca do presente petitório; C) que intime 

o ilustre representante do Ministério Público, para opinar sobre o pedido 

aqui deduzido no interregno de 5 [cinco] dias; D) que seja nomeado 
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depositário fiel dos bens móveis arrecadados contidos no imóvel, o Sr. 

HAROLDO PEDRO GIANEZINI JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, por 

tador do RG nº 4.253.249, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 033.939.869-88, endereço comercial à Rua Colonizador Ênio Pipino, n.º 

6335, andar superior, desde já postulando autorização para transferência 

dos mesmos para local a ser indicado pelo Sr. Administrador Judicial da 

falência; E) concessão de prazo de 15 (quinze) dias para proceder à 

juntada aos autos da procuração outorgada pela Requerente Marisete Kuki 

Gianezini. Atribuem à causa o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil 

reais). Termo em que pede deferimento. {...} Despacho: “Cumpra-se a 

decisão constante do ID n.º 16437689. Para tanto, providencie a Sra. 

Gestora a publicação do aludido decisum nos autos da Falência – 

Processo n.º 1001011-92.2018.8.11.0015, para intimação. Ademais, 

expeça-se edital de edital de intimação dos credores. Outrossim, 

considerando que o contrato de locação foi firmado pelo comodatário do 

imovel, deve o requerente colacionar a anuência do mesmo ao pedido 

inicial. Após, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual. Intimem-se.” 

Sinop-MT, 17 de dezembro 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, Laura Joanir Costa Leite Rondon , digitei. CLARICE 

JANETE DA FONSECA OLIVEIRA - Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007159-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNALDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES PEREIRA SILVA OAB - 

657.586.253-53 (PROCURADOR)

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE autora do inteiro teor o ofício 1031/2018/GMLS/POLITEC/SESP, bem 

como para que o AUTOR compareça no dia 26/02/2019, às 15 horas, na 

POLITEC, sito à Rua das Ipomeias, esquina com Av. dos Jequitibás, 1201, 

Setor Industrial Norte, em Sinop-MT, OBRIGATORIAMENTE, com os 

documentos solicitados no referido ofício. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012038-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIL GOMES LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012038-72.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia da procuração do advogado (Dr. Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Túlio), sob pena de devolução da Carta Precatória. 

Assim, cumprida a diligência e, estando presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011107-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE autora do inteiro teor o ofício 1032/2018/GMLS/POLITEC/SESP, bem 

como para que o AUTOR compareça no dia 27/02/2019, às 15 horas, na 

POLITEC, sito à Rua das Ipomeias, esquina com Av. dos Jequitibás, 1201, 

Setor Industrial Norte, em Sinop-MT, OBRIGATORIAMENTE, com os 

documentos solicitados no referido ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012096-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA OAB - SP182166 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012096-75.2018.8.11.0015 Se presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012105-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP SUSPENSAO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012105-37.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia da procuração do advogado (Dra. Thais de 

Souza Costa Nicaretta), sob pena de devolução da Carta Precatória. 

Assim, cumprida a diligência e, estando presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000691-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000691-13.2016.811.0015 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

DECISÃO (ID 13873502), QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "Saneador: 

Ao contestar o pedido, a requerida alegou a preliminar de carência da 

ação, ao fundamento de que o requerente não é o titular do direito material 

discutido em juízo, sendo mero aderente do contrato firmado entre a 

requerida e a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde (Id 
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8170801). A preliminar não merece prosperar, haja vista que o contrato de 

Plano Coletivo de Assistência à Saúde (ASCAF – Associação dos 

Servidores Públicos Municipais e Estaduais) existente nos autos foi 

celebrado com a requerida e o requerente figurou na condição de 

aderente, de modo que tem legitimidade para propor a demanda. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO 

DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - ASSISTÊNCIA 

DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – 

RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL 

– DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - DESPROVIMENTO. O Simples fato de ser 

aderente de plano empresarial não retira o interesse e legitimidade do 

autor em postular seu direito subjetivo. Na esteira do entendimento 

jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência 

domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para 

atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento 

acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao 

direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a 

recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do 

dano correlato. O arbitramento do valor da indenização decorrente de 

dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 1968/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017). 

Dessa forma, rejeito a preliminar. Não havendo outras questões 

processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes 

pontos controvertidos: 1 – se houve conduta ilícita praticada pela 

requerida, notadamente quanto ao cancelamento do contrato de plano de 

saúde e a cobrança da mensalidade no mês em que foi negada a consulta 

médica ao requerente (maio/2016); 2 – se há danos materiais e morais e a 

sua quantificação. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). Defiro a 

produção de prova oral, (depoimento pessoal do requerente e prova 

testemunhal), conforme pleiteado no Id 9423272. Assim, designo audiência 

de conciliação instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 15 horas, 

frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015. Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, copia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015). A 

inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015). Intime-se o 

requerente para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001753-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001753-20.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) 

devolvida(s). Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221336 Nr: 489-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 INTIMAÇÃO do AUTOR no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

das custas judiciais pendentes no valor de R$ 567,83, sendo R$ 413,40 de 

custas processuais e R$ 154,43 de taxa judiciária, ficando consignado 

que as guias para o recolhimento estão disponíveis no site  serviços, 

guias, custas e taxas finais/remanescentes, sob pena de constar no 

registro da distribuição à pendência das custas, para que diante de 

eventual solicitação de certidão possa o cartório distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento daqueles encargos, e sob pena de 

ser lavrada certidão para fins de protesto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171203 Nr: 6291-71.2012.811.0015

 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: DENISE MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, WALTHER ESTEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - OAB:24912, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). KEOMAR GONÇALVES para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153579 Nr: 1628-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1628-16.2011.811.0015

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COLONIZADORA SINOP S/A

EXECUTADO(A,S): EDSON DOS SANTOS SILVA

CITANDO(A,S): EDSON DOS SANTOS SILVA: brasileiro, vendedor, 

casado, portador da cédula de identidade n.º 4.143.502-0 SSP/PR e 

inscrito no CPF sob o n.º 414.178.609-87.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/02/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 26.712,36
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Bem como cientificá-lo do 

Arresto de fls. 72 do imóvel : Data 06, da quadra 43, zona 04, com área de 

270 m², situada em Sinop-MT, dentro dos seguintes limites e 

confrontações : NORDESTE : com a Av. Perimetral Norte, com 12 metros, 

SUDESTE: com a data 05, com 22,50 metros, SUDOESTE: com a data 10, 

com 12 metros, NOROESTE: com a datas 08 e 07, com 22,50 metros, 

matrícula 67.855 do Cartório de Registro de Imóveis – 1 º Ofício de 

Sinop-MT.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente. A Exequente firmou com o executado um Compromisso 

de Compra e Venda n.º 014146 cujo objeto é o lote devidamente 

caracterizado como Lote n.º 06 da quadra 43, com área de 270,00 m², 

localizado na Zona 04, Gleba Celeste 3ª Parte, constante do loteamento e 

perímetro urbano da cidade, município e comarca de Sinop, Estado de Mato 

Grosso, em 18 de janeiro de 2005, subscrito pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual o executado pagaria o valor de R$ 24.500,00 (vinte 

quatro mil e quinhentos reais ) sendo dividido, esse valor em uma entrada 

de R$ 560,00 ( quinhentos e sessenta reais ) e mais 84 ( oitenta e quatro ) 

parcelas iguais e sucessivas de R$ 285,00 ( duzentos e oitenta e cinco 

reais ) vencíveis todo dia 18 ( dezoito ) de cada mês, conforme 

instrumento incluso. O executado, contudo , em inadimplência, procurou a 

exequente em 25 de junho de 2009 e refinanciou seu débito encontrado 

até então, entabulando aditivo contratual em que reconhece dívida no valor 

de R$ 27.216,00 ( vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais )sendo 

dividido esse valor em 84 ( oitenta e quatro ) parcelas iguais e sucessivas 

de R$ 324,00 ( trezentos e vinte quatro reais )vencíveis todo dia 10 (dez) 

de cada mês , conforme instrumento incluso. O executado, contudo, 

efetuou o pagamento de 06 (seis) parcelas, restando pagar 78 ( setenta e 

oito) parcelas vencidas desde 10 de fevereiro de 2010 até a presente 

data. Instado diversas vezes a cumprir o compromisso firmado, o 

executado permaneceu silente, não restando outra opção para a 

exequente diversa do ajuizamento da presente execução. O débito 

acrescido de juros de correção monetária até a data de 29 de dezembro 

de 2010, nos termos do contrato, e de acordo com o extrato em anexo, é 

de R$ 26.712,36 ( vinte seis mil, setecentos e doze reais e trinta e seis 

centavos ). Ante o exposto, requer a Vossa Excelência, se digne em 

determinar a citação do Executado, para que, no prazo de três dias, pague 

a importância de R$ 26.712,36 ( vinte seis mil, setecentos e doze reais e 

trinta e seis centavos ). Acrescidas de juros, correção monetária e 

honorários advocatícios ( art.652-A, parágrafo único, CPC ), advertindo-o, 

desde já, da fluência do prazo para opor-se mediante Embargos à 

Execução. Não efetuado o pagamento, requer a penhora de bens tantos 

quantos bastem à garantia do juízo, a ser realizada nos moldes do § 1°, 

art. 652, CPC, observando-se a ordem legal de penhora ( art. 655 ), 

preferencialmente realizando o bloqueio em conta corrente via Bacen-Jud, 

ou, em sendo penhorados outros bens, determinando-se o depósito em 

mãos do devedor (art. 666, § 1°), atribuindo-lhe o encargo de fiel 

depositário. Requer que o bem penhorado seja avaliado no momento da 

realização da penhora constando o laudo de avaliação do auto de penhora 

nos termos do art. 681 caput do CPC. Recaindo a penhora sobre bens 

imóveis, requer seja intimado o cônjuge do ofertante do bem ( art.669, § 

único). Requer, ainda, nos termos do art. 615-A do CPC, seja determinada 

a expedição de Certidões comprobatórias do ajuizamento da ação, com 

identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens 

sujeitos à penhora ou arresto. Requer, por fim, os benefícios do art.172, § 

2° do CPC, para fins de citação ou penhora. Deu-se a causa o valor R$ 

26.712,36 ( vinte seis mil, setecentos e doze reais e trinta centavos).

DESPACHO: Defiro o pedido de fls. 64. Proceda-se com o arresto do bem 

indicado às fls. 65, mediante termos nos autos. Expeça-se edital de 

citação e intimação do arresto, constatando que não havendo pagamento, 

o arresto será convertido em penhora. Após, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a publicação de edital. 

Intimem-se

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, independentemente do aperfeiçoamento da penhora, terá(terão) o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Edivaldo 

Ubaldo Martins da Silva, digitei.

 Sinop - MT, 17 de dezembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237328 Nr: 10298-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DAHER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, FABIO 

JUNIOR HANAUER, SANDRA SASSI HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 99/101.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 343675 Nr: 18325-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTONIO KLAUK, ERVIDES FIDENCIO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163479 Nr: 11388-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES PARRON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTO-MAX IMPLANTES, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 452), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 447.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246013 Nr: 15861-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA RITA G. A. SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WILTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20.461/MT, REINALDO JACYNTHO DE ARAÚJO - OAB:235135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 66/67.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214142 Nr: 14286-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 Defiro o pedido de fls. 135. Expeça-se alvará eletrônico para liberação do 

valor de R$ 1.005,88 (um mil e cinco reais e oitenta e oito centavos) 

depositados às fls. 136, transferindo o valor vinculado aos autos para a 

conta indicada às fls. 138v, em favor da exequente, tendo em vista que 

seu procurador tem poderes para receber (fls. 19).

Ademais, o valor referente ao depósito de fls. 137 deverá ser levantado 

em favor do banco executado, conforme determinado na sentença.

 Após, pagas as custas pelo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168765 Nr: 3765-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GLUCKSBERG, ERONDINA MARGARIDA BOGO 

GLUCKSBERG, RAFAEL BARION DE PAULA, PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - OAB:, PAULO MORELI 

- OAB:13052/PR, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612 - PR

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 389/391.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91807 Nr: 9161-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂHF

 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: FÁBIO DIAS CORREIA - 

OAB:9289/MT

 Cuida-se de ARRESTO movida por ALCEU RICARDO FIORINI em face de 

ÂNGELO HUMBERTO FAGANELLO, pugnando pelo arresto de um bem 

móvel avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Às fls. 109/110 o 

patrono da parte exequente renunciou ao mandato. Ás fls. 115 foi tentada 

a intimação da parte exequente para constituir novo advogado, entretanto 

o AR retornou com alínea “ausente”. Tentada a intimação pessoal do 

exequente para dar prosseguimento ao feito, o Oficial de Justiça certificou 

que não reside ninguém nos endereços informados. DECIDO. É obrigação 

da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante 

dispõe o art. 274, do CPC Verifico que o processo está paralisado há mais 

de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274139 Nr: 12501-02.2016.811.0015

 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 AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JONATHAN DE MELLO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 51.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 12501-02.2016.811.0015 – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO 

movida por BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A em face de DIEGO JONATHAN DE MELLO BERNARDO.

Ademais, proceda-se a baixa da restrição de fls. 43.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123105 Nr: 2275-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DA COSTA TRAVASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:MT/14.172,  JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 
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- B

 Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229008 Nr: 5033-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO JOSÉ BIANCHI, OSMARI BIANCHI, GENI 

MARIA ESPOSITO, JUSSARA TEREZINHA ABERICI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre o pedido de dação em pagamento de fls. 59/86.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266110 Nr: 7146-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro os pedidos formulados às fls. 50, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome do executado GEGIANE DA 

SILVA RIBEIRO – CPF nº 026.846.221-67, por meio do Sistema RENAJUD, 

bem como quanto a pesquisa no sistema INFOJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199366 Nr: 2101-94.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLÉCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 (...) 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 

beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 104), 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, 17 de 

dezembro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176999 Nr: 12764-73.2012.811.0015

 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: ELIANE SALETE KUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO ILTOL ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234967 Nr: 8701-97.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO MENDONÇA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE GIACHINI - 

OAB:22555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - 

OAB:16244

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

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, a exigibilidade de tais verbas fica 

sobrestada, ante a gratuidade da justiça concedida na inicial.Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 17 de dezembro 

de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242840 Nr: 13841-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO DURVAL FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 79/80.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172735 Nr: 8086-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON HELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN LUIS DA COSTA 

FLORES - OAB:OAB/SC 19209

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 97/100.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 
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valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92893 Nr: 10227-80.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU RICARDO FIORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO HUMBERTO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, EDILO BRAGA - OAB:MT -14.070, ELISANGELA 

MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DIAS CORREIA - 

OAB:9289/MT

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por ALCEU 

RICARDO FIORINI em face de ÂNGELO HUMBERTO FAGANELLO, 

pugnando pelo recebimento no valor de R$ 75.021,82 (setenta e cinco mil 

e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). Às fls. 252/253 o patrono da 

parte exequente renunciou ao mandato. Ás fls. 258 foi tentada a intimação 

da parte exequente para constituir novo advogado, entretanto o AR 

retornou com alínea “ausente”. Tentada a intimação pessoal do exequente 

para dar prosseguimento ao feito, o Oficial de Justiça certificou que não 

reside ninguém nos endereços informados. DECIDO. É obrigação da parte 

manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante dispõe o 

art. 274, do CPC Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 

(dois) anos e 09 (nove) meses, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119239 Nr: 11526-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 INTIMAÇÃO do autor, para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 319205 Nr: 2485-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PASSADOR, ROSANE FERREIRA PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE STEFANELLO 

SEGNOR - OAB:9005-B, MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:OAB/MT9.811 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 CERTIDÃO

 Nos termos da legislação vigente INTIMO as partes da decisão abaixo 

transcrita: “Designo audiência para o dia 19/02/2019, às 15h00min, para 

oitiva das testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre salientar que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado 

no que concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição (art. 455, § 3º, CPC). Intimem-se Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 3571-15.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL PRESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDER RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO JUAREZ 

FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013, SIMONE PILONE ZORTEA - OAB:16.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Ante o pedido de fls. 676, intime-se o exequente a esclarecer e 

comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, quais as restrições que pendem 

referentes a este processo, uma vez que não houve penhora, nem 

restrição Renajud quanto ao veículo de fls. 626.

Após, caso constatada a existencia de alguma restrição, proceda-se à 

baixa respectiva, retornando-se os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012034-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012034-35.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

protesto de título. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 

2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 
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verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011846-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO JULHAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011846-42.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi devidamente 

instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada no 

protesto de título. Deste modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 

2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida 

pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, 

defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, 

determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte devedora 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados na inicial, inclusive custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, 

ainda, de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da execução da liminar, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009187-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMO CESAR DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009187-60.2018.8.11.0015 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 

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.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ HONORATO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1001002-33.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO:JOSE 

LUIZ HONORATO ARAUJO POLO PASSIVO:INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da certidão de decurso de prazo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,18 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011919-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que nesta data foi produzido 

Ofício nº 1693/2018, e o mesmo encontra-se aguardando assinatura do 

Magistrado. 18 de dezembro de 2018 CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228814 Nr: 4919-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA DA SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos planilha atualizada de débito, 

a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230142 Nr: 5671-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos planilha de cálculo 
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atualizada, bem como informar a data de nascimento da requerete, a fim 

de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221345 Nr: 498-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA FERREIRA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazendo aos autos planilha atualizada de débito, 

a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120238 Nr: 12455-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do requerente para juntar, no prazo de 05 

(cinco) dias, os documentos pessoais da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238773 Nr: 11268-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE OSERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos cópia dos documentos pessoais 

do(a)autor(a, para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110928 Nr: 2147-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA GUERRA BESSA PERCINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a)requerente para trazer aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cópia do(s)documento(s) pessoal(ais)do(a) 

autor, para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179542 Nr: 314-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE PALMA MAZZOTTY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informando a data de nascimento do(a)autor(a), 

bem como juntar cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 174831 Nr: 10351-87.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que não obstante 

INTIMADO, o Requerido não vem cumprindo o COMANDO JUDICIAL; II - 

Assim, para que não haja maiores dissabores e sobre tudo risco de se 

agravar a saúde da parte Requerente/Exequente pela falta do fármaco, 

DETERMINO o BLOQUEIO na conta do ESTADO de MATO GROSSO, 

devendo ser efetivada no valor do menor orçamento apresentado pela 

Defensoria Pública às fls. 379, na quantidade equivalente ao período de 12 

(doze) meses de tratamento. III – Inobstante, decorrido este período (doze 

meses) a parte Autora deverá ser INTIMADA para trazer aos autos 

DOCUMENTOS que comprovem a necessidade da continuidade no 

tratamento, bem como, novos ORÇAMENTOS, para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. IV – NOTIFIQUE-SE a respectiva Drogaria (Debora 

Adriana Samuelsson Mendonça EPP) para que forneça o medicamento 

(equivalente aos doze meses de tratamento) vindicado pelo Autor e 

informe no prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 109,49 (cento e nove 

reais e quarenta e nove centavos) x 04 (quatro) caixas/mês = R$ 437,96 

(quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos) x 12 (doze) 

meses = R$ 5.255,25 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte 

e cinco centavos), o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. V - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “Item III” e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 177409 Nr: 13206-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de fls. 129, INTIME-SE a Parte 

AUTORA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, CARREAR aos autos no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, a 

fim de que este Juízo escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que 

pese este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da 

TUTELA JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS.

II – Com o aporte, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES.

 III - Cumpra-se o “item I” da decisão de fls. 128.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intime-se. Cumpra-se

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012383-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO DA COMUNIDADE DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012383-84.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: CONSELHO 

DA COMUNIDADE DE SINOP REQUERIDO: CLARO S.A. 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. A 

controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação indevida do 

nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela parte 

Requerida. A PRELIMINAR para INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

GRATUITA, não prospera, pois não é na sentença o momento próprio para 

o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no 

sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da 

própria lei de regência – 9.099/95. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não 

prospera, pois ao presente caso não se mostra necessária a realização 

de perícia, pois há nítida semelhança entre as assinaturas constantes dos 

documentos aportados aos autos. Cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Em sua exordial a autora afirma que não possui vínculo jurídico com a 

parte Requerida por meio da linha móvel (66) 9213-6852. Por seu turno a 

parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua defesa 

demonstrando a existência de contratação. A parte Reclamante não 

apresentou impugnação. Destaca-se que a prova documental produzida 

pela parte Requerida não se limitou a cópia de contrato com alegada 

assinatura do Diretor Presidente parte Requerente (id nº 9904590 e 

9904587), mas também trouxe aos autos cópia dos documentos de 

identidade do Diretor Presidente do Conselho Reclamante (id nº 9904596 e 

9904598), traduzindo-se pela impossibilidade de que terceiro tenha 

falsificado sua assinatura. Assim, das evidências contidas nos autos 

resta claro a este Juízo que a parte Requerente incorreu em litigância de 

má-fé, buscando o Poder Judiciário para obter fins ilícitos; porém, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de 

acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. Tal prática deve ser punida 

com aplicação de multa por litigância de má-fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte Requerente e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PAULINO DA SILVA (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.: 1001571-68.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 09:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. S B REZENDE BATERIAS - EPP 

CPF: 32.982.381/0001-48, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-514 VALDINEI 

PAULINO DA SILVA CPF: 015.845.161-94 Endereço do promovido: Nome: 

VALDINEI PAULINO DA SILVA Endereço: RUA JUPITER, CASA 05, 

RESIDENCIAL SEBASTIÃO DE MATOS, SINOP - MT - CEP: 78559-554 

Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009823-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IT ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009823-26.2018.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VANUCIA SOARES DA SILVA (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.: 1001506-39.2018.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013399-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ASSUNCAO FRIZERA (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.: 1013399-61.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 15:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. KARIN PRISCILA ZUCONELLI CPF: 

034.799.101-73, MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME CPF: 

13.521.788/0001-23 Endereço do promovente: Nome: MARCELO DE DEUS 

DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 515, 

- ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 

GISELE ASSUNCAO FRIZERA CPF: 040.732.831-97 Endereço do 

promovido: Nome: GISELE ASSUNCAO FRIZERA Endereço: RUA DAS 

DÁLIAS, 281, - ATÉ 345/346, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 

78555-048 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008722-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE HECK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008722-85.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. REQUERENTE: BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME REQUERIDO: EVANDRO JOSE HECK 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME em face de EVANDRO JOSÉ HECK. 

A parte Requerente alega atuar no ramo de recapagem de pneus e afirma 

ter vendido materiais e prestado serviços à parte Reclamada, no valor total 

de R$ 5.015,78 (cinco mil quinze reais e setenta e oito centavos), que não 

foram quitados. Apresenta Pedidos de Venda nº 669, 1353, 1945, e 1632, 

269, 1687e 1231, bem como boletos emitidos, todos devidamente 

assinados, a fim de demonstrar o crédito ora perseguido. Inicialmente, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que, devidamente citada (id nº 12315932) não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 10154399). Da análise 

detida aos autos, verifico que as alegações da Reclamante prosperam em 

razão dos documentos colacionados à inicial que demonstram a relação 

jurídica havida entre as partes e a existência de débitos. O Reclamado, por 

sua vez, não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao 

direito da Reclamante, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do 

CPC, motivo pelo qual o acolhimento parcial dos pedidos autorais é medida 

que se impõe. Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VENDA DE 

PNEUS. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA. 

PEDIDO DE COBRANÇA PROCEDENTE. SETENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. Demonstrada a relação jurídica e inadimplência em relação 

aos serviços prestados e produtos comercializados, de rigor a 

procedência do pedido de cobrança. (TJ – SP – Apelação 

0001985321048260531, Publicada em 06/06/17). Sobre a possibilidade de 

aplicação de juros e multa, eis a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PROVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA 

FISCAL. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidem juros moratórios e correção monetária a 

partir da data do vencimento da obrigação. Honorários. Majoração. Apelo 

provido. (Apelação Cível n. 70064912645, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wassersteins Hekman, Julgado em 

10/06/2015). Por essa razão, acolho os cálculos apresentados pela 

Reclamante. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

à Reclamante a importância de R$ 5.880,23 (cinco mil oitocentos e oitenta 

reais e vinte e três centavos), devidamente atualizada pelo IGP-M/FGV, 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até o 

efetivo pagamento, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009009-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ROSA VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009009-48.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EMERSON ROSA VICENTINI REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 12313736) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

10331363). Não havendo provas mínimas para refutar os argumentos 

ofertados pela parte Requerente tem-se por indevida a inscrição e 

manutenção do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. 

Ausente, nos autos, prova da origem do débito, deve-se considerar tal 

inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e 

doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Afasto a aplicação da Súmula 
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385 do STJ ao presente caso, eis que as demais negativações registrado 

no nome da Reclamante são posteriores a inscrição discutida nestes 

autos. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

para a parte Requerente 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 PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

discutidos nestes autos, e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004731-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE LIMA BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LAURIA MOREIRA (REQUERIDO)

PABLO FERNANDES PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DE OLIVEIRA VIEIRA OAB - MG70493-O (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.: 1004731-04.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 15:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ PIRES ROCHA CPF: 

325.623.141-15, ANDERSON DE LIMA BERNARDI CPF: 014.912.301-93 

Endereço do promovente: Nome: ANDERSON DE LIMA BERNARDI 

Endereço: RUA CIRENZE, 301, VILA ITÁLIA, SINOP - MT - CEP: 78559-287 

PABLO FERNANDES PINTO CPF: 144.740.386-06, ELAINE LAURIA 

MOREIRA CPF: 014.296.216-30 Endereço do promovido: Nome: PABLO 

FERNANDES PINTO Endereço: Rua Venina Gomes, 207, Próximo ao 

Colégio Venina Gomes, Ipiranga, MOEMA - MG - CEP: 35604-000 Nome: 

ELAINE LAURIA MOREIRA Endereço: Rua do Rosário, 1.500, Strada 

Veículos, Jardim América, BOM DESPACHO - MG - CEP: 35600-000 Sinop, 

Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011483-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KAROLINY DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011483-89.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: BRUNA KAROLINY DE OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Aduz 

a parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida, visto que nada deve para a mesma. A requerida, em 

sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a cobrança uma vez que foi a 

própria requerente quem contratou seus serviços onde fora firmado o 

contrato entre as partes litigantes. Acompanha a contestação cópia dos 

contratos, bem como dos documentos pessoais da Reclamante, como a 

Carteira de Identidade, digitalizada, o que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. A parte Reclamante apresentou 

impugnação. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos 

autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas dívidas, 

ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, permite um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 5% (cinco 

por cento) e indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da 

causa corrigido de ofício, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida e no 

MÉRITO JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e de 

indenização de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor da causa. 

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006644-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

dani andre tirapelle (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006644-21.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATOS UNILATERAIS, CHEQUE]. REQUERENTE: 

LUIZ ALBERTO GARCIA REQUERIDO: DANI ANDRE TIRAPELLE 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 ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUIZ ALBERTO 

GARCIA em face de DANI ANDRÉ TIRAPELLE. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade ativa. 

Acontece que, no presente caso, o cheque apresentado está nominal a 

terceira pessoa estranha à lide e não o endosso do título ao portador que, 

no caso, seria o Reclamante. Com efeito, o art. 18 do CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear direito de terceiro, salvo quando a lei autorizar. 

Dessa forma, pelo que consta nesse caso específico, não estão 

presentes as figuras da representação processual ou substituição 

processual. Nesse sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL 

À PESSOA JURÍDICA, NÃO ENDOSSADO AO EXEQUENTE. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível 71004496162, Segunda Turma 

Recursal Cível, Julgado em 09/04/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO PELO BENEFICIÁRIO. ART. 17 DA LEI Nº 7.357/85. RECURSO 
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NÃO PROVIDO. Na hipótese de cheque nominal, o simples portador do 

título não detém legitimidade ativa para cobrar o valor por ele 

representado, sem a existência de endosso, a teor do art. 17, da Lei nº 

7.357/85. (TJ – MS. Apelação Cível 0040983-48.2011.8.12.0001. Quarta 

Câmara Cível. Relator Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Publicado em 

11/11/2015). Por fim, ressalto que o documento de id. 9293607 não supre 

a necessidade do endosso do título. Diante do exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa de Luiz Alberto Garcia e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009080-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009080-50.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: EDNEI DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

quanto à inscrição do nome da parte Requerente em rol de inadimplentes. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada em 

19/10/2017 não compareceu à audiência de conciliação (id nº 10395577), 

pelo que indefiro o pedido de nulidade da citação formulado em 

contestação, com fulcro na Súmula 19 da Turma Recursal do TJMT. Não 

havendo provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Afasto a aplicação da Súmula 385 do STJ ao 

presente caso, eis que as demais negativações registrado no nome da 

Reclamante são posteriores a inscrição discutida nestes autos. Por 

derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes 

autos, e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009859-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR ADILIO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009859-68.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 16:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. RICARDO ALEXANDRE VIEIRA 

DA COSTA CPF: 927.625.731-49, VOLMAR ADILIO ALVES BATISTA CPF: 

759.878.720-49 Endereço do promovente: Nome: VOLMAR ADILIO ALVES 

BATISTA Endereço: TRAVESSA DEZOITO, S/N, (VILA MARIANA), 

RESIDENCIAL SABRINA I, SINOP - MT - CEP: 78559-832 Endereço do 

promovido: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Sinop, Terça-feira, 

18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003047-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELI VIDROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUI CHICARELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1003047-78.2016.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO, JUROS]. REQUERENTE: ANGELI VIDROS LTDA REQUERIDO: 

OPTICA LUI CHICARELLI LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. I – Mérito Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por ANGELI VIDROS LTDA em face de OPTICA LUI 

CHICARELLI LTDA - ME, visando o pagamento do débito anotado em 

duplicatas referentes à venda de produtos, no valor de R$ 2.553,00 (dois 

mil quinhentos e cinquenta e três reais). Na oportunidade da realização da 

Sessão de Conciliação, a parte requerida foi devidamente citada 

(conforme ID n.º 5082680), a comparecer à sessão designada, bem como 

do prazo para apresentação da contestação ao pleito. Porém, permaneceu 

inerte. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, 

que assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. E ainda, o Novo Código de Processo Civil, 

em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” Diante da inércia da parte requerida, esta 

abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao 

pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Assim, entendo 

que os documentos acostados na inicial, as alegações apresentadas na 

inicial e a falta de defesa pela parte requerida demonstram que prudente a 

decisão no sentido de se ressarcir o requerente quanto ao débito vencido 

referente às duplicatas assinadas pela parte requerida (ID n.º 4457653 à 
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ID nº 4457666) no valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e 

três reais), além das custas de cartório no valor de R$ 585,50 (quinhentos 

e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). I – Dispositivo Posto isso e 

considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, condenando a parte ré: a) a pagar a requerente a 

quantia de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), a 

título executivo judicial, devidamente atualizado e acrescido de juros 

legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, individualizada a partir do vencimento de cada 

parcela até a data do efetivo pagamento; b) R$ 585,50 (quinhentos e 

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente às custa de cartório 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes 

devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC, individualizada 

a partir do vencimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

caso a parte devedora não efetue o pagamento, nos termos do art. 523, 

do Novo Código do Processo Civil, acarretará multa de 10% sobre o valor 

da condenação e Enunciados 97 do FONAJE. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010388-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (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))

 

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.: 1010388-87.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 09:40, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DAVI DE PAULA LEITE CPF: 

000.238.311-03, ELIAS SILVA DE JESUS CPF: 024.836.071-01 Endereço 

do promovente: Nome: ELIAS SILVA DE JESUS Endereço: RUA DOS 

ARARIBAS, 207, - ATÉ 521/522, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - 

CEP: 78552-054 Endereço do promovido: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PIANA (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.: 1001682-52.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 10:35, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. S B REZENDE BATERIAS - EPP 

CPF: 32.982.381/0001-48, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-514 CLAUDEMIR 

PIANA CPF: 987.677.129-91 Endereço do promovido: Nome: CLAUDEMIR 

PIANA Endereço: RUA MORUMBI, 246, - DE 219/220 A 654/655, JARDIM 

PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-860 Sinop, Terça-feira, 18 de 

Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011182-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE MELLO SANTOS (REQUERENTE)

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ERNESMAR DUARTE (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.: 1011182-11.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 10:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. AILTON FUSTINONI CPF: 

330.544.328-66, ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS CPF: 503.959.201-91, 

LUCAS DE MELLO SANTOS CPF: 060.847.241-75, GEISA LIZIANY DE 

OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 041.539.551-83 Endereço do promovente: 

Nome: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA DOS XAXINS, 783, 

- DE 441/442 A 1037/1038, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-232 Nome: LUCAS DE MELLO SANTOS Endereço: RUA DOS 

XAXINS, 783, - DE 441/442 A 1037/1038, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - 

MT - CEP: 78552-232 ERNESMAR DUARTE CPF: 937.967.221-72, Endereço 

do promovido: Nome: ERNESMAR DUARTE Endereço: AVENIDA DAS 

FIGUEIRAS, 2081, - DE 1624 AO FIM - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-150 Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01435-001 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 

2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008823-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008823-25.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RONALDO 

TAVARES RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização dos serviços, sem, contudo haver o adimplemento 

decorrente da prestação do serviço efetuada. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 
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conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Conquanto a empresa requerida, não se desincumbiu de 

seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou 

que não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a origem dos 

débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por 

ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a inscrição é 

indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 

uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela 

ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de terceiros, 

gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido 

a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de nos valores de R$ 102,98 (cento e dois reais, e noventa e oito 

centavos) determinando que a Reclamada proceda com o cancelamento 

do registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; 

b) CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006413-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006413-91.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: NILZA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito 

No mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa 

requerida, pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços 

oferecidos. Por outro lado, a ré afirma que houve regular contratação pela 

demandante com ulterior utilização dos serviços, sem, contudo haver o 

adimplemento decorrente da prestação do serviço efetuada. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a empresa requerida, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se 

a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a 

origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova 

negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a 

inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 
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razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de nos valores de R$ 106,98 (cento e seis reais, e noventa e oito 

centavos) determinando que a Reclamada proceda com o cancelamento 

do registro juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; 

b) CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008820-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008820-70.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ADRIANA 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização dos serviços, sem, contudo haver o adimplemento 

decorrente da prestação do serviço efetuada. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Conquanto a empresa requerida, não se desincumbiu de 

seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou 

que não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a origem dos 

débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por 

ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a inscrição é 

indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em 

cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 

uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela 

ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de terceiros, 

gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido 

a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de nos valores de R$ 18,59 (dezoito reais, e cinquenta e nove 

centavos) e R$ 722,26 (setecentos e vinte dois reais e vinte e seis 

centavos) ambas com inscrição dia 09/06/2015 determinando que a 

Reclamada proceda com o cancelamento do registro juntos aos órgãos de 

proteção ao crédito do referido contrato; b) CONDENAR solidariamente 

ambas as rés a pagar, à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (data da disponibilização da inscrição). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008846-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DOS SANTOS SCHEMBERG (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008846-68.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA 

PIRES DOS SANTOS SCHEMBERG REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 
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Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

É imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I - Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 114,65, 

referente a um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação 

jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que a negativação é lícita, ante a existência de relação jurídica e 

inadimplência da parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante 

sustenta que não existe prova documental para comprovar a legitimidade 

do débito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante com cópia de documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam carretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui muitas outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. II - Dispositivo Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para declarar a inexistência do débito R$ 114,65 (cento e quatorze reais e 

sessenta e cinco centavos),supostamente gerado pelo contrato nº 

2140623515 e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito. Transitada em julgado 

esta decisão, certifique e ARQUIVE-SE o feito. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LARA MOREIRA (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.: 1002332-02.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 13:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME 

CPF: 13.157.735/0001-75, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME 

Endereço: RUA DAS SAMAMBAIAS, 455, - DE 100/101 A 675/676, JARDIM 

JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-724 RODRIGO LARA MOREIRA 

CPF: 006.920.161-71 Endereço do promovido: Nome: RODRIGO LARA 

MOREIRA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001, EDIFICIO CLASSIC 

CENTER-SALA 402, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-272 

Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008045-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (REQUERENTE)
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CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008045-55.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. I - MÉRITO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c indenização por danos morais em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A parte reclamante 

alega que foi realizada inspeção na sua unidade consumidora, 

oportunidade na qual teria sido constatada irregularidade na residência da 

autora. Tal constatação deu origem ao TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção – com um consequente Comunicado de Cobrança com o valor da 

recuperação de consumo estimado. Diante disso a Reclamante busca a 

declaração da inexistência do débito referente à cobrança oriunda da 

recuperação de consumo sob o argumento de que ninguém teria 

acompanhado a confecção do TOI. Por discordar do documento a parte 

Reclamante deliberou em não realizar o pagamento das faturas e sofreu 

negativação indevida. Ante tais alegações, busca a reclamante a 

declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por supostos danos morais 

sofridos. A reclamada sustenta a regularidade do procedimento adotado 

na inspeção, bem como na formulação do TOI e Comunicado de Cobrança. 

Pois bem, no mérito é patente que melhor direito não assiste à Reclamante, 

pois a inversão de ônus probatório não se aplica ao caso concreto ante a 

patente falta de verossimilhança, pois as alegações são justamente 

contrária à documentação apresentada, em especial no que se refere ao 

acompanhamento do da realização do TOI. Isso porque, apesar de o 

acompanhamento houve acompanhamento por FABIO MOREIRA DA SILVA 

o qual assinou o mencionado documento. Em segundo ponto, não merece 
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guarida a tese de que a reclamada deveria notificar previamente o 

momento da realização da inspeção. Isso porque a notificação prévia para 

constatação de irregularidade implicaria em falta de efetividade do 

instrumento, sendo que o eventual contraditório se daria na forma diferida 

ou postergada. Alias, o contraditório diferido foi oportunizado no ato da 

notificação da recuperação de consumo (ID. 8710336 – página 02) onde 

consta o prazo de trinta dias para apresentação de recurso administrativo. 

Logo, merece prosperar a tese da Reclamada que procedeu de acordo 

com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando 

a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a 

irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações. 

Destaco que se a demandada está pretendendo a recuperação de receita 

(dita de consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma 

supracitada, pois o TOI foi lavrado na presença do consumidor, e 

assinada por FÁBIO MOREIRA DA SILVA. A autora nega que tinha 

conhecimento do documento que estava assinando, assim como acosta 

declarações, porém não há como eximir a parte da responsabilidade de 

realizar ao menos uma leitura prévia do documento que estaria assinando. 

Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger 

o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. No presente caso verifico: - A elaboração do 

TOI foi assinada pela autora e testemunha; - A empresa tirou várias fotos 

para comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N 

T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas 

coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em 

razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em 

anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso 

V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a 

irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava 

invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de 

n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando 

consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS 

ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial 

procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e 

acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de 

irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio 

ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se 

legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso 

conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (Número: 

280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE 

MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) A empresa seguiu as regras 

estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um 

instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que 

instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem motivos que 

justifiquem as pretensões autorais, visto que a os procedimentos 

adotados pela empresa se limitaram aos limites legais, por consequência o 

direito da parte Reclamante a declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais não merecem prosperar. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Ademais, as negativações acostadas aos autos não se referem ao 

período da recuperação de consumo apontada pelo TOI (agosto, setembro 

e outubro de 2015), mas referente às faturas de março e abril de 2016. II - 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida 

na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009860-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR ADILIO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1009860-53.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 16:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. RICARDO ALEXANDRE VIEIRA 

DA COSTA CPF: 927.625.731-49, VOLMAR ADILIO ALVES BATISTA CPF: 

759.878.720-49 Endereço do promovente: Nome: VOLMAR ADILIO ALVES 

BATISTA Endereço: TRAVESSA DEZOITO, S/N, (VILA MARIANA), 

RESIDENCIAL SABRINA I, SINOP - MT - CEP: 78559-832 Endereço do 

promovido: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041/2235, -BLOCO A, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-011 Sinop, 

Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARIA DE CASTRO 30454417187 (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.: 1001698-40.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 17:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, LURDES ELIANE DAL 

ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 
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PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-456 Endereço do promovido: Nome: VERA LUCIA MARIA DE 

CASTRO 30454417187 Endereço: RUA OSVALDO CANDIDO PEREIRA, 

924, NOVO HORIZONTE, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Sinop, 

Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009868-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (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))

 

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.: 1009868-30.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 30/01/2019 17:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LUIZ PIRES ROCHA CPF: 

325.623.141-15, ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO CPF: 

160.842.508-82 Endereço do promovente: Nome: ARNALDO CARDOSO DE 

CARVALHO Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 790, - DE 736 A 1100 

- LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-222 Endereço 

do promovido: Nome: OI S.A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, 

3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-902 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011454-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011454-39.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA 

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 teria 

contratado qualquer tipo de serviço ou assinado qualquer contrato com a 

Reclamada. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, decorre de contrato firmado com a Reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias dos 

contratos de prestação de serviços de telefonia, documentos pessoais do 

autor. A parte reclamante não apresentou impugnação. 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 

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. A reclamada formulou pedido 

contraposto. Ante o reconhecimento da inexistência de fraude, o pedido 

contraposto comportar acolhimento, devendo o autor pagar o débito 

pendente da última negociação, à saber R$ 366,45 (trezentos e sessenta 

e seis reais e quarenta e cinco centavos). 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: 1009874-37.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLAME FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (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.: 1009874-37.2018.8.11.0015 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010762-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MADALOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (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.: 1010762-40.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 13:20, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CAMILA SILVA ROSA CPF: 

738.581.371-20, ARLINDO MADALOZZO CPF: 066.054.350-87 Endereço 

do promovente: Nome: ARLINDO MADALOZZO Endereço: AVENIDA DAS 

FIGUEIRAS, 1142, - DE 736 A 1340 - LADO PAR, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-328 VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA 

CPF: 645.448.502-15 Endereço do promovido: Nome: VANDERLUCIO 

CARLOS DA SILVA Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE 

CARVALHO, 901, - LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-527 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SOARES OAB - MT0016021A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8011004-11.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES]. REQUERENTE: ERCILIO NESI - ME 

REQUERIDO: DIEGO RODRIGUES CARPES Vistos etc. Dispensado o 

relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, bem como realização de 

audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Preliminar - Da necessidade da 

realização de prova pericial grafotécnica: A parte requerente sustenta que 

não reconhece os débitos postos em cobrança pela parte requerida, não 

reconhecendo sua assinatura lá constante. Diante deste contexto, e 

analisando-se as assinaturas da parte requerida na procuração e 

analisando a constante da Ordem de Serviço, para um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza 

grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, restando 

controversa a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR. ART. 43 §2º CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 

ASSINADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige 

comprovante de recebimento da notificação. A postagem das notificações 

a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Diante do exposto, reconhecendo, em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia 

grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, 

pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 
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honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MAYARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (REQUERIDO)

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001015-32.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013175-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO SOL DE VERAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 344, CPC, uma vez que esta devidamente citada, 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 12073381), todavia não 

ofertaram contestação no prazo hábil, consoante Enunciado nº 04 da 

Turma Recursal do TJMT A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial, trazendo aos autos a nota fiscal (id nº 10937753) com os 

respectivos recibos. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação para CONDENAR as partes Requeridas, a pagarem à 

parte Requerente a importância original total de R$ 802,04 (oitocentos e 

dois reais e quatro centavos) referente às parcelas vencidas, 

respectivamente, em 25/02/2016 e 24/04/2016; bem como a importância 

total de R$ 120,23 (cento e vinte reais e vinte e três centavos) pagos em 

11.04.2016 e R$ 110,18 (cento e dez reais e dezoito centavos) pagos em 

05.05.2016, todos os valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos ou desembolso e com a incidência de juros 

legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004671-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIPPE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1004671-31.2017.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. REQUERENTE: 

MARIA DE LOURDES LIPPE DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. I – MÉRITO Sustenta a parte requerente que 

foi cliente da ora Requerida e que a reclamante teria cancelado os 

serviços em razão do descontentamento com a qualidade dos serviços. 

Alega ainda que mesmo havendo o pedido de cancelamento, houve 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido 

contesta, informando ausência de responsabilidade civil da empresa ré em 

relação à autora. Alega ainda que a inserção do nome da Reclamante é 

devida frente aos débitos. A regra processual estabelece que, no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil, a parte autora deve provar ato constitutivo 

de seu direito, o que não se vislumbra nos autos. Não há nos autos 

qualquer indicação de data, protocolo de atendimento ou qualquer subsídio 

para que o julgador infirme qual a data da rescisão contratual. Tal 

comprovação se torna importante uma vez que a existência da relação 

jurídica e a prestação dos serviços, ainda que ruins, é incontroversa. 

Logo, se há a prestação de serviços, há a necessidade da contrapartida 

(pagamento). Em se tratando de contratação se serviço de prestação 

continuada é indispensável fixarmos o termo final, para que o excedente 

seja considerado indevido. Nesse sentido a Reclamante alega que 

contratou os serviços da Reclamada em julho de 2016 no valor de R$ 

126,48 e traz aos autos o documento de ID. 6027399 com solução do 

conflito administrativamente com resolução do contrato e com a revisão da 

fatura no valor de R$ 454,22 para o valor de R$ 314,29. Frise-se que a 

fatura objurgada se refere aos números (65) 99642-1761/(65)99995-6546 

(ID 6027399 – página 02), referente ao mês de dezembro de 2016. Na 

referida transação ficou estabelecido ainda que os débitos que o negócio 

jurídico se extinguiria na data de 06/01/2017, e que seria gerada fatura 

com saldo residual a ser pago no mês subsequente. A fatura do saldo 

residual foi emitida no valor de R$ 39,63 (ID. 6027401 – página 02) 

conforme entabulado. Logo, se verifica que o contrato perdurou de julho 

de 2016 a janeiro de 2017. A reclamante se insurge contra a negativação 

no valor R$ 126,48 com vencimento para 01/10/2016. Pois bem, a 

Reclamante alega ter pagado sua fatura do período da negativação sem, 

contudo, trazer qualquer prova do alegado. Aliás, a Reclamante traz uma 

série de contas, mas referentes a diversos números de telefone. Por outro 

lado há o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da relação de 

consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o consumidor 

produzir as provas que lhe são possíveis. Neste sentido já se posicionou 

a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0074319-31.2015.811.0001 Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Karlos Gregory Dias Estral 

Recorrido: Claro S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA 

LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de produzir 

provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme 

regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) No presente 

caso, a parte autora não trouxe aos autos justamente a fatura paga do 

mês de referência da negativação. Logo, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

trazido aos autos as faturas pagas do período da vigência do contrato. 

Neste caso, o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito. Nesta condição, a improcedência da ação se impõe. II – 

DISPOSITIVO Posto isto, julgo improcedente esta reclamação. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013770-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013770-25.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 17:25, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. S B REZENDE BATERIAS - EPP 

CPF: 32.982.381/0001-48, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 3901 A 4313 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-514 JORGE 

HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 559.372.331-15 Endereço do promovido: 

Nome: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA Endereço: RUA DOS MORICOTES, 

28, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-606 Sinop, Terça-feira, 18 

de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013136-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO WELINGTON DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013136-29.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CAMILO WELINGTON DA SILVA GARCIA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. É imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 114,65, referente a um suposto débito que 

desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as partes. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a existência de relação jurídica e inadimplência da parte requerente. 

Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova 

documental para comprovar a legitimidade do débito. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam carretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui muitas outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. II - Dispositivo Pelo exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

para declarar a inexistência do débito R$ 135,14 (cento e trinta e cinco 

reais e quatorze centavos),supostamente gerado pelo contrato nº 

0249302857 e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito. Transitada em julgado 

esta decisão, certifique e ARQUIVE-SE o feito. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT WEIDER AMORIM COSTA (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.: 1001540-82.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 15:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME 

CPF: 13.829.008/0001-07, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 

Endereço do promovente: Nome: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME 

Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 720, - ATÉ 734 - LADO PAR, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-236 HERBERT WEIDER 

AMORIM COSTA CPF: 559.151.081-72 Endereço do promovido: Nome: 

HERBERT WEIDER AMORIM COSTA Endereço: RUA E-1, 97, SETOR 

RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-312 Sinop, Terça-feira, 18 

de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011615-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GIVANILDO MARCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (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))

 

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.: 1011615-15.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 15:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA 

CPF: 018.877.051-80, GIVANILDO MARCHETTI CPF: 918.170.991-91, 

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS CPF: 979.314.111-53 Endereço do 

promovente: Nome: GIVANILDO MARCHETTI Endereço: RUA PROJETADA 

R, QD 17, LT 25, JARDIM CALIFÓRNIA, SINOP - MT - CEP: 78554-122 

Endereço do promovido: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-902 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. DEQUI DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001323-05.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 16:05, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91, S B REZENDE BATERIAS - EPP CPF: 32.982.381/0001-48 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 1703 A 2333 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-460 Endereço do 

promovido: Nome: Z. DEQUI DOS SANTOS - ME Endereço: RUA DOS 

CRAVOS, 895, - DE 836/837 A 1328/1329, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP 

- MT - CEP: 78552-208 Sinop, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M PESSOA TRANSPORTES - 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.: 1003319-38.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 31/01/2019 15:10, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 CPF: 20.667.964/0001-03, LURDES ELIANE DAL 

ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

246, - ATÉ 262/263, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 

78557-456 Endereço do promovido: Nome: E M PESSOA TRANSPORTES - 

ME Endereço: AVENIDA DIAMANTINO, 19, - ATÉ 1082/1083, 

INTERVENTORIA, SANTARÉM - PA - CEP: 68010-030 Sinop, Terça-feira, 

18 de Dezembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010428-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. PEREIRA COMERCIO DE ACESSORIOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - 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.: 1010428-69.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013281-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013281-85.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CAIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente que é cliente da ora 

Requerida, mas alega que desconhece qualquer débito referente às 

inscrições realizadas pela reclamada.. O requerido contesta, informando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte 

autora. Alega ainda que a inserção do nome do reclamante no rol dos 

maus pagadores foi devida ante a inadimplência da Reclamante. Reitera 

que há várias faturas de cartão de crédito e outros serviços não quitados. 

Para fazer prova diversas faturas estão em aberto e esclarece a 

evolução do débito. Na impugnação a Reclamante reitera que nunca negou 

a relação jurídica, mas não impugnou as faturas especificamente, nem ao 

menos juntou qualquer pagamento das faturas em aberto. Logo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

II, do CPC, exigindo da Reclamada a demonstração de fato extintivo do 

direito da Reclamante, sob pena de procedência da reclamação. A prova 

foi efetivamente produzida quando restou clarividente a existência de 

várias faturas remanescente à época da distribuição da demanda. Deste 

modo, a inserção do nome da Reclamante no órgãos de proteção ao 

crédito por inadimplemento não constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se 

trata apenas de exercício regular de direito. II - Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE do pedido autoral formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TREVIZOL & CAVALHEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1000438-25.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: 

TREVIZOL & CAVALHEIRO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” Cuida-se de ‘ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada’, objetivando que o requerido proceda o 

cancelamento imediato do débito automático do financiamento do veículo e 

que sejam emitidos os boletos bancários para pagamento das parcelas em 

atraso (julho, agosto e setembro/2016). Em síntese, a parte autora que é 

uma microempresa que trabalha no comercio e fornecimento de refeição 

(marmitaria). Em razão do seu relacionamento com a instituição financeira 

foi disponibilizado uma linha de credito no valor de R$ 100.000,00, informa 

a requerente que estava precisando de um veiculo e acabou pegando no 

dia 16/12/2015 o valor de R$ 91.504,96, a ser quitado no prazo de 47 

meses, com pagamento mensal de R$ 3.039,46 com vencimento todo dia 

28 de cada mês. Aduz ainda que solicitou o cancelamento do debito 

automático onde estava efetuando o pagamento dos valores solicitados 

frente a instituição financeira, sendo pleiteado a emissão de boletos para 

pagamento. Incialmente, rejeita-se a preliminar de inépcia a inicial, eis que 

não lhe falta documentos indispensáveis à propositura da ação. Sabe-se 

que, nas alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a prestação de 

serviço para cancelamento do debito automático requerido. Ao contrário, a 

Reclamante traz provas suficientes das falhas da prestação de serviço da 

instituição e sua dificuldade em proceder o cancelamento do débito 

automático. Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida, e JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DETERMINAR que o 

requerido, proceda o cancelamento imediato do débito automático do 

financiamento do veículo e que sejam emitidos os boletos bancários para 

pagamento das parcelas em atraso (julho, agosto e setembro/2016), e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012762-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (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: 

1012762-13.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: JOZIMAR LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito Sustenta a parte requerente que é cliente da ora Requerida, mas 

alega que desconhece qualquer débito referente às inscrições realizadas 

pela reclamada. O requerido contesta, informando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte autora. Alega 

ainda que a inserção do nome do reclamante no rol dos maus pagadores 

foi devida ante a inadimplência da Reclamante. Reitera que há Instrumento 

Particular de Confissão de dívida e Outras Avenças onde ficou acordado 

uma primeira parcela de R$ 200,00, sendo as demais parcelas no valor de 

R$ 287,74 que devam ser acrescidos de 1% de juros moratórios e 2% de 

multa. Para fazer prova traz o mencionado Instrumento de Particular de 

Confissão de Dívida. Na impugnação a Reclamante reitera que nunca 

negou a relação jurídica, mas não impugnou as faturas especificamente, 

nem ao menos juntou qualquer pagamento das faturas em aberto. A tese 

da impugnação se restringe a afirmar que o valor da negativação é 

diferente da parcela avençada. Mas não traz o comprovante de 

pagamento da parcela referente ao período negativado. Logo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

II, do CPC, exigindo da Reclamada a demonstração de fato extintivo do 

direito da Reclamante, sob pena de procedência da reclamação. A prova 

foi efetivamente produzida quando restou clarividente a existência de 

dívida pactuada e parcelada, sem o respectivo parcelamento. Ademais, a 

diferença entre o valor da parcela R$ 287,74 e valor da negativação se dá 

ante aos juros, multa e correção monetária advindo de eventual 

inadimplemento, cabendo ao devedor/reclamante trazer aos autos a prova 

do pagamento da mencionada parcela. Deste modo, a inserção do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento não 

constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se trata apenas de exercício 

regular de direito. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

do pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006556-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006556-80.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ADAO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização do produto cartão, tendo efetuado compras junto às lojas 

da rede durante a vigência da contratação. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 
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conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Por outro lado a empresa requerida, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora 

afirmou que não tem relação jurídica com a ré, deve esta provar a origem 

dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, 

por ser impossível e diabólica. Reitere-se que a Reclamada não trouxe 

qualquer contrato de origem da dívida. Logo, pode-se concluir que a 

inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de R$ 401,51 (quatrocentos e um reais e cinquenta e um 

centavos) referente ao contrato n.º CT96969423387, e determinar que a 

Reclamada proceda com o cancelamento do registro juntos aos órgãos de 

proteção ao crédito do referido contrato; b) CONDENAR solidariamente 

ambas as rés a pagar, à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso (data da disponibilização da inscrição). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008010-95.2017.8.11.0015
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VALDIR KOCH (REQUERENTE)
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DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008010-95.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: VALDIR KOCH 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro 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. PRELIMINARES Inicialmente, HOMOLOGA-SE a 

desistência parcial da ação no que tange ao pedido de indenização por 

danos materiais, extinguindo-se o processo, neste ponto específico, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do CPC. No que tange 

à de adequação do polo passivo, DETERMINO seja RETIFICADO o polo 

passivo da demanda, para que conste a denominação e a qualificação 

correta da Requerida, qual seja, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 

37.442.605/0001-42, com sede na Avenida Tancredo Neves nº. 586, Setor 

Sul, Bairro Centro, CEP 78500-000, Município de Colíder, Estado do Mato 

Grosso. Fundamento. Decido. Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a indenização por danos materiais e 

morais, ao argumento de que, teve seu cheque extraviado pela requerida 

em 12/05/2017. O Requerido em contestação, alega que foi procedida a 

entrega do cheque ao autoreem 05/07/2017, trazendo aos autos recibo de 

entrega em anexo. Diante da entrega do cheque somente 02 (dois) meses 

após a devolução por falta de fundos, o autor requer a indenização por 

danos morais, tendo em vista a demora na prestação do serviço. Verifico 

que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), pois, em que pese ter procedido a entrega do 

cheque ao autor, restou comprovado a dessídia do requerido pela demora 

na prestação de serviço. 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. Sendo ainda certo, nos termos 

da Súmula 227, STJ, a viabilidade dos danos morais pleiteados em virtude 

da negativação indevida do nome da parte Requerente, eis que tal fato 

afeta de forma objetiva sua honra posto que traduz-se em desprestígio ao 

seu nome perante credores, consumidores e terceiros; bem como, afeta 

suas relações comercias dada as restrições ao crédito decorrentes de tal 

ato. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS 

MORATÓRIOS. […] 6. No que tange à prova do dano moral, por se tratar 

de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida 

em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as 

conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. 

Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela 

parte autora, é o denominado dano moral puro. 7. A postulante é pessoa 

jurídica, a negativação gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao 

nome e imagem perante à sociedade, na medida em que pode depender de 

crédito para manter suas atividades. 8. O valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 
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econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano 

não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento 

ilícito. Quantum mantido diante da ausência de recurso da parte autora. 

Afastada a preliminar suscitada e negado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 70072441413, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/04/2017) O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o Requerente é razoável de acordo com 

as lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o 

requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título 

de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009036-31.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009036-31.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUIZ DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 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. DA 

PRELIMINAR Inicialmente, é inviável o acolhimento da preliminar de 

incompetência do juizado especial cível, argüida em sede de contestação, 

em razão da alegada complexidade da causa, uma vez que o conjunto 

probatório produzido nos autos permite a solução da lide. Rejeita-se a 

preliminar de Impossibilidade Do Deferimento Da Assistência Judiciaria 

Gratuita, visto que, no sistema dos juizados especiais a gratuidade na 

primeira fase do processo é regra, de modo que só na hipótese de 

interposição de recurso é que surge o interesse para se apreciar pedido 

de concessão de assistência judiciária gratuita. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta boletos e 

gravações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu . 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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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: 

1008749-68.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA IRES 

BORGES DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO BRADESCO S.A. 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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Alega a Reclamante, em apertada síntese, que teve uma 

inserção indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo banco 

Reclamado, no entanto, desconhece a dívida e não possui débito com o 

banco Reclamado. Pois bem, as disposições previstas no Código de 

Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta prestação dos serviços 

por parte da autora, quedando-se inerte na apresentação da contestação, 

precluso, portanto, seu direito de defesa. Isto posto, com efeito, e sem 

maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram na 

negativação do nome da autora. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

poderia deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. Contudo, apesar da inclusão indevida, é 

de salientar que ao examinar o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

juntado pela própria Reclamante, verifico que existe outro apontamento em 

nome da autora, em data anterior à negativação ora discutida nestes 

autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa 

ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de 

possuir registro anterior em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento.” Neste sentido, verbis: RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE DÉBITO ORIUNDO DE LINHA TELEFÔNICA JÁ 

CANCELADA - EMPRESA QUE NÃO JUNTA A PROVA DA UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - DANO MORAL 

AFASTADO - OUTRAS RESTRIÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O registro em cadastros de órgãos de proteção ao crédito 

decorrentes de débito não comprovado mostra-se indevido, acarretando 

dano indenizável. No entanto, a existência de outras inscrições em nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito anteriores àquela 

discutida na presente demanda não acarreta danos morais indenizáveis, 

pois não houve a ocorrência de abalo de crédito com a inscrição efetivada 

pela parte ré.? ( RNEI nº 4091/2010 ? Juiz Rel. José Zuquim Nogueira - 3ª 

Turma - 11/02/2011) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pleito do Reclamante, para DECLARAR inexistente o 

débito que ensejaram na negativação do nome do autor, e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Expeça-se ofício ao SPC para 

que proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009076-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RIBEIRO ANTONIO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009076-13.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: VIVIAN RIBEIRO ANTONIO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. 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: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de Banco Bradesco S/A Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Inicialmente, calha afastar a preliminar 

de ausência de interesse de agir arguida pela operadora, em vista da 

ausência de comprovação de prévia reclamação administrativa pela parte 

autora. Ora, não se pode condicionar o acesso à justiça, que se constitui 

em um direito do autor, à tal comprovação, sob pena de ofensa a esse 

direito. E tampouco há necessidade de tal comprovação como medida 

necessária à demonstração dos fatos alegados na petição inicial. Pois 

bem, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 
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manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta prestação dos serviços por parte da autora. Isto 

posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes os 

débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada deferida 

e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009327-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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: 

1009327-31.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RODRIGO 

DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta faturas as 

quais demonstra pagamentos por debito em conta realizados pela parte 

autora, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 
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morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu . 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006565-42.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CATHERINE EMILI LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. 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: “O juiz julgará antecipadamente 

o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta em face do Banco Bradesco S/A. Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA, por 

serviços não contratados. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada deferida 
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e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009315-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009315-17.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: VANESSA SILVA TORRES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 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: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” DAS PRELIMINARES A PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada pela parte Requerida sustenta-se no 

argumento de que a cobrança não é destinada a ela, não merece 

acolhimento, visto que a cobrança é realizada pela mesma. DO MÉRITO 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta em face do Banco Bradesco S/A. 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA, por serviços não contratados. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que 

facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia 

material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação 

jurídica consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de 

experiência comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à 

falta de condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos 

documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de 

consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, 

cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos 

fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos 

não impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

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. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...). Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome do autor. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014). Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada deferida 

e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do 

autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013552-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA & KOBELNIK LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8013552-09.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, PLANOS DE SAÚDE]. 

REQUERENTE: CORREA & KOBELNIK LTDA - EPP REQUERIDO: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

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. A 

Reclamante interpôs a presente ação de reinclusão em plano de saúde 

com pedido de tutela de urgencia em desfavor do Reclamado, alegando, 

em síntese, que contratou o plano de saúde da requerida no ano de 2010 

e sempre adimpliu corretamente as mensalidades, entretanto, no mês de 

agosto de 2016, após pagar as parcelas atrasadas do mês de maio, junho 

e julho, em guias emitidas pela própria Requerida, descobriu que o contrato 

tinha sido rescindido de forma unilateral, motivo pelo qual requereu a 

concessão de antecipação de tutela para restabelecimento do plano. 

Instada a se manifestar, a demandada informa que a rescisão se deu em 

razão da inadimplência da autora, nos termos da Lei nº. 9656/98, tendo 

enviado notificação à mesma, conforme previsto pela regulamentação 

nacional, entretanto, o débito só fora adimplido após a rescisão. Passo ao 

julgamento do feito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Destarte, apesar da 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente no 

cancelamento indevido de plano de saúde– o Reclamante não está 

dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Só. Assim, a Reclamante 

não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra insculpida no 

Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem que provar o 

ordinário, mas sim o extraordinário!!. Outro não é o entendimento do mestre 

Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, 

apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu 

desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou 

modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato 

constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o 

legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Nesse 

quadro, de fato caberia à Reclamada comprovar a existência de 

notificação prévia ao cancelamento do plano de saúde, bem como a 

inadimplência, nos termos do artigo 13 da Lei 9656/98, que taxativamente 

determina: “Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do 

prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer 

outro valor no ato da renovação. (...) II - a suspensão ou a rescisão 

unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade 

por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos 

doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja 

comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;” 

Pois bem. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a própria 

Reclamante reconhece a inadimplência dos meses de maio/2016 a 

julho/2016, restando, portanto, configurada a inadimplência superior a 60 

dias. Em relação à notificação prévia, observa-se claramente que foi 

enviada correspondência ao mesmo endereço da Autora, informado na 

inicial. Tal notificação, enviada via AR e recebida no endereço informado. 

Ora, não se mostra viável imaginar que a notificação pela Reclamada e 

recebida por terceiro no endereço informado pela não devam ser 

consideradas válidas. De mais a mais, os próprios boletos para 

pagamentos contém a informação de que a inadimplência superior a 60 

dias enseja a suspensão do plano de saúde, não podendo a mesma alegar 

desconhecimento de tal fato. Logo, tenho que a notificação realizada via 

AR e encaminhada ao endereço da Autora deve ser considerada válida, 

notadamente quando observamos que o Reclamante confessa que só 

efetuou o pagamento das parcelas em atraso meses após o vencimento. 

Outrossim, apesar de mencionar que não desejava a rescisão do contrato, 

a Reclamante sequer colacionou cópia do mencionado procedimento 

administrativo que interpôs junto à Reclamada, limitando-se a alegar tal 

fato. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais feitos 

pela RECLAMANTE em desfavor da RECLAMADA. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007922-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CESAR PETRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1007922-57.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. 

REQUERENTE: MARCELO CESAR PETRI REQUERIDO: OI S.A 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 RELAÇAO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCELO CESAR PETRI em face de OI S.A. A parte 

Requerente afirma que possuía relação jurídica com a Reclamada por meio 

de 02 (duas) linhas de telefonia móvel. Aduz que em 2014 requereu o 

cancelamento do contrato, pois a cobertura de sinal da Reclamada não 

atendia a região pretendida pelo Autor. Informa que, apesar do 

cancelamento, continuou pagando as faturas posteriormente emitidas pela 

Reclamada para que seu nome não fosse negativado. Ao final requereu a 

declaração de inexistência dos débitos que alega terem sido cobrados 

indevidamente, a condenação da Reclamada ao pagamento em dobro dos 

valores suportados pelo Reclamante e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a parte Reclamada sustentou pela existência e 

regularidade do débito. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO DO POLO 

passivo no Sistema PJE, para que, conforme requerido em contestação, 

passe a constar OI S.A. ao invés de OI MÓVEL S.A. Quanto à impugnação 

ao pedido de Justiça Gratuita, rejeito-o, pois não é na sentença o momento 

próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça 

gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro 

grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Da análise dos autos 

observo que o Reclamante contratou com a Reclamada, entre 2014 e 

2016, serviços distintos de telefonia: OI FIXO/OI VELOX para o número 

(66) 3562-1318; OI CONTA TOTAL LIGHT para o número (66) 8403-1318; 

OI CONTA TOTAL 2 para os números (66) 3562-1318 e (66) 8446-1318, 

conforme faturas apresentadas junto a exordial. Nos fatos narrados na 
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inicial, o Reclamante informa que em 2014 requereu o cancelamento das 

linhas telefônicas nº (66) 8446-1318 e (66) 8401-7384, sem, contudo, 

mencionar a qual contrato o pedido de cancelamento era direcionado, a 

data em que houve essa solicitação e, ainda, quais as faturas que alega 

terem sido cobradas indevidamente e os valores a que requer a repetição 

do indébito. Prescreve o art. 373 do Código de Processo Civil que: Art.373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; In casu, cabia ao Reclamante especificar sob qual dos contratos 

firmados com a Reclamada estava a sua irresignação e, ainda, informar a 

data em que foi solicitado o seu cancelamento, a fim de permitir a defesa 

da parte Ré. Nesse ponto, ressalto que em nenhuma das faturas 

acostadas aos autos consta qualquer informação sobre a linha telefônica 

nº (66) 8401-7384, a ponto de se determinar qual o plano de telefonia 

discutido nesta ação. Da mesma maneira, a menção apenas do ano do 

pedido do cancelamento não delimita a extensão dos pedidos iniciais. 

Incumbia ao Reclamante, também, particularizar as faturas e os valores 

que alega ter sido pagos indevidamente e detalhar quais os débitos que 

pretendia ver declarados inexistentes, de forma a não tornar 

excessivamente difícil a justificação da Reclamada. Com efeito, sem 

comprovação mínima da verossimilhança das alegações, não há como se 

aplicar a inversão do ônus da prova. Dessa forma, tenho que a parte 

Reclamante não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que 

constituem seu direito, sendo certo que, embora o tenha alegado, não o 

comprovou. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013167-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TARUMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8013167-61.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. 

REQUERENTE: PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO REQUERIDO: 

AUTO POSTO TARUMA LTDA 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 E MATERIAIS proposta por PABLO ALEXSANDER 

RODRIGUES COELHO em face de AUTO POSTO TARUMA LTDA. A parte 

Requerente afirma que estacionou seu veículo no pátio da Reclamada e, 

ao manobrar seu carro para sair, colidiu com a moto de um dos 

colaborados da Ré que, segundo relata, estava lhe trancando a 

passagem, causando danos em seu veículo. Em sede de contestação a 

parte Reclamada sustentou que o Autor foi o próprio causador do dano, 

não tendo responsabilidade pelos fatos ocorridos, pois não deu causa a 

ação que danificou o veículo do Autor. Da análise dos autos resta 

incontroverso que o Reclamante, ao dar marcha ré em seu veículo para 

sair do pátio de estacionamento da Reclamada, colidiu com a motocicleta 

de um dos funcionários da empresa que estava estacionada próxima ao 

veículo do Autor. O fato de o Autor alegar que a motocicleta estava 

estacionada irregularmente, trancando a passagem, não lhe exime do 

dever de cautela ao manobrar seu veículo. A jurisprudência pátria 

assevera que, mesmo estando um veículo estacionado irregularmente, 

aquele que der causa à colisão deve responder pelos danos materiais 

provocados. Sobre o assunto: REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA NO PÁTIO DA PREFEITURA. 

VEÍCULO QUE EMPREENDE MARCHA RÉ, SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO RÉU. A parte 

ré, ao pretender colocar o veículo que conduzia em movimento de marcha 

ré, deveria ter se certificado da inexistência de obstáculos a impedir sua 

manobra, o que não fez, devendo arcar com a responsabilidade pelos 

danos causados ao patrimônio de terceiros. (TJ –RS. Recurso Cível 

71003521168 RS. Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 

05/03/2012). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

MANOBRA EM ESTACIONAMENTO. O MOTORISTA QUE EFETUA 

MANOBRA EM PATIO DE ESTACIONAMENTO SEM ANTES SE ACAUTELAR 

DA PRESENÇA DE OUTROS VEÍCULOS ESTACIONADOS, EMBORA 

MENORRS E MUITO PRÓXIMO AGE IMPRUDENTEMENTE, TORNANDO-SE 

RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS. ORÇAMENTOS IDONEOS. 

MEIO DE PROVA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO DEMONSTRADO ATRAVES DE TRES ORÇAMENTOS 

FORNECIDOS PPOR OFICINAS IDONEAS E ACEITAVEL E DISPESA PERICIA 

JUDICIAL PARA QUANTIFICAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ – RS. Apelação Cível nº 187025267, Terceira Câmara 

Cível, Relator Celeste Vicente Rovani, Julgado em 10/06/87). Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, via 

de consequência DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Fixo em 01 (uma) URH os honorários do advogado dativo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009348-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009348-07.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: PATRICIA SOUSA SILVA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A 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. DAS PRELIMINARES Rejeita-se a preliminar de 

impossibilidade do deferimento da assistência Judiciaria Gratuita, visto 

que, no sistema dos juizados especiais a gratuidade na primeira fase do 

processo é regra, de modo que só na hipótese de interposição de recurso 

é que surge o interesse para se apreciar pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, apesar de não manter qualquer relação comercial com 

o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Inicialmente, sublinho ser 

aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que a parte Reclamante, mesmo afirmando não ter contratado 

com a empresa Reclamada, enquadra-se no conceito de consumidor por 

equiparação, pois supostamente foi vítima de fato do serviço. Nestes 

termos, é a previsão do artigo 17 do Estatuto Consumerista, sic: Para os 

efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 

evento. A propósito, averbe-se julgado pertinente: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO PAGA A CONSUMIDORPOR FORÇA DE 

TRANSAÇÃO JUDICIAL FORMALIZADA MEDIANTE ACORDO CELEBRADO 

EM DEMANDA PRETÉRITA PROPOSTA POR AQUELE EM FACE DA 

EMPRESA AUTORA, VISTO QUE ESTA OINSCREVEU DE FORMA INDEVIDA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CHEQUE DEVOLVIDO PELO 

BANCO DEMANDADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS EM PODER DO 

SACADO. CONTA BANCÁRIA ABERTA PELO BANCO AQUI ACIONADO 
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COM DOCUMENTOS FALSIFICADOS OU ADULTERADOS DO SUPOSTO 

TITULAR DA CONTA CUJO CHEQUE FOI DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE 

REGRESSO VEICULADA CONTRA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO 

FLAGROU AFRAUDE. AUTORA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA 

PORQUE CONSUMIDORA POREQUIPARAÇÃO, ATINGIDA PELO FORTUITO 

INTERNO. ART 17 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. (...) 

(Embargos de Declaração Nº 70060462306, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/09/2014). 

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito 

do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte do autor. As telas oriundas do sistema da empresa são 

consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, 

pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, 

via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ 

AREsp 439153/RS) Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistente a relação jurídica entre as partes, não restando 

comprovada a contratação do serviço pela parte autora, apto a legitimar a 

negativação. Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada concedia, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS; e para CONDENAR a requerida a pagar a 

parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Bem como JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado pelo reclamado e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 289451 Nr: 1898-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO MIERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Vistos,

 Ante a ausência das testemunhas e do acusado redesigno o ato para o 

dia 11/02/2019, às 14h45min.

Considerando que o endereço fornecido pelo acusado à fl. 79 diverge do 

constante no mandado de fls. 81 (n° da casa), reexpeça-se o competente 

mandado.

Intimem-se as testemunhas de Defesa no endereço constante à fl. 71.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24538/0

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a Assistente de 

Acusação, advogada Hellen Hellan Brandoni, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 336471 Nr: 13768-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Autos nº 13768-38.811.0015 (Código nº 336471).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Elias Rodrigues.

Vistos,

Ante o teor certidão de fl. 94, intime-se o acusado Elias Rodrigues para 

que, se assim desejar, constitua novo advogado ou, caso alegue não ter 

condições financeiras para tanto, informe-o de que será assistido pela 

Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331925 Nr: 10738-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BEZERRA CAMPOS, ROBERTO 

AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MENDONÇA NAZARÉ 

- OAB:

 Autos nº 10738-92.2018.811.0015 (Código nº 331925).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: Cleiton Bezerra Campos e Roberto Augusto de Arruda.

Vistos,

Considerando as procurações de fls. 67 e 69 acostadas aos autos, 

intimem-se, novamente, os causídicos constituídos pelos acusados, via 

DJE, para que ofereçam as razões recursais, no prazo legal.

Em caso de transcurso in albis do prazo, intimem-se os acusados Cleiton 

Bezerra Campos e Roberto Augusto de Arruda para que, se assim 

desejarem, constituam novo advogado ou, caso aleguem não terem 

condições financeiras para tanto, informe-os de que serão assistidos pela 

Defensoria Pública.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Processo n° 13051-31.2015.811.0015

Código nº 241640
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Autor: Ministério Público

Vistos,

Nos termos do artigo 384, §2º do Código de Processo Penal, recebo o 

aditamento à denúncia de fls. 18/181 ofertado pelo Ministério Público, 

dando a acusada JOYCE LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS, devidamente 

qualificada, como incursa no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código 

Penal.

Cite-se a acusada para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do Código de Processo 

Penal.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar a 

acusada se esta possui condição financeira para constituir advogado. Em 

caso negativo, informá-la de que será assistida pela Defensoria Pública, 

que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta 

no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, a acusada 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 8 (oito) 

(art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.

Defiro os requerimentos de itens “2” e “3” de fl. 182, na forma como 

requerido.

 Proceda-se a inserção do presente ato, contra a acusada JOYCE LOANA 

DE OLIVEIRA DOMINGOS, no Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional 

de Informações Criminais), conforme dispõe o item 7.5.1, IV da CNGC.

Em tempo, postergo a análise do pedido de prisão de preventiva para após 

a apresentação da resposta à acusação da denunciada.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Em tempo, intime-se a defesa do acusado Bruno Henrique de Arruda, 

para que, complemente ou ratifique a resposta à acusação já ofertada.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324265 Nr: 5809-16.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGO 

MORAIS DANIEL - OAB:19507/E

 Certifioc que em contato telefonico com a Comarca de Rondonopolis, 

Gestora Anselma, informou que enviou via correio a CP do interrogatorio, 

n. JJ 910248156BR, mas ao rastrea-la pelo site do Correio, informa que 

não há objeto cadastrado com esse código, sendo assim, nesta data 

entrei em econtato telefonico com a Samara, assessora do gabinete da 

Segunda vara Criminal e solicitei que fosse gravado novo CD do 

interrogatorio, o que irá providenciar.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327036 Nr: 7689-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PEREIRA JULIO, RODRIGO 

ELICHER, RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, TIAGO HENRIQUE 

ELICHER, ANA CRISTINA ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 INTIMANDO os advogados DENER FELIPE e EDILSON ALVES a se 

manifestarem sobre a nova prova juntada nos autos no prazo legal.

Dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241013 Nr: 12593-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

96458674104, Rg: 69441203, Filiação: Manoel Pereira de Souza e Manoela 

Avanço de Souza, data de nascimento: 11/06/1976, brasileiro(a), natural 

de Foz do Iguaçu-PR, casado(a), vendedor de tapetes, vendedor, 

Telefone 9612-6370-9646-6535. 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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328823 Nr: 8693-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 Código Apolo 328823 - Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

Urgência requerida por Marta Fernandes, em face de supostos atos 

praticados por Jão Roberto Schirach Silveira.

Às fls. 08/10 foram deferidas medidas protetivas.

O requerido, por intermédio de advogados, peticionou às fls. 15/23 

pugnando pela revogação das medidas protetivas deferidas.

O Ministério Público se manifestou às fls. 38/38-verso, opinando pelo 

indeferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Analisando os autos, bem como as alegações defensivas, não vislumbro 

motivos suficientes para o acolhimento do pleito de revogação das 

medidas protetivas fixadas em favor da mulher em situação de violência 

doméstica às fls. 08/10, notadamente porque a materialidade e a autoria 

dos supostos delitos praticados pelo requerido serão analisadas na Ação 

Penal em apenso (Código Apolo 332193), haja vista que nesta cautelar o 

contraditório é mitigado.

Ademais, conforme consignado às fls. 08/10, a vigência das medidas 

protetivas deferidas por este Juízo não afeta o direito de visitas do 

requerido em relação aos filhos menores, o que deve ser harmonizado 

com o cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da 

requerente.

Posto isso, indefiro o pleito de fls. 15/23.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 30 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 344216 Nr: 18693-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo 344216

Vistos.
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Trata-se de petição subscrita pela advogada Simiramy Bueno de Castro, 

com poderes lhe conferidos por Marcos Bueno Curi, requerendo o 

cumprimento de alvará judicial expedido pelo magistrado Carlos Augusto 

Ferrari, em 13/12/2018, na Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT.

Junte-se aos autos a carta precatória respectiva.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207515 Nr: 9030-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 Certifico e dou fé que, é a presente, para intimar a advogado Dra. Kelly 

Franciane Menzel Rampazo (OAB/MT 13.532), para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe o atual endereço do reeducando Carlos Eduardo 

Rodrigues Pereira, para fins de intimação.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 338461 Nr: 15064-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES RODRIGUES, PAMELA 

NAYARA COSTA DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Oferecida a denúncia pelo Ministério Público em 30.10.2018 (fls. 04/05 e 

112), em observância ao artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, notifiquem-se os 

denunciados para apresentarem defesa prévia, por escrito, em 10 (dez) 

dias, concedendo vista dos autos ao advogado constituído (fls. 64/65), 

pelo prazo legal.Transcorrido o prazo, inerte o advogado dos 

denunciados, nomeio, desde logo, defensor público para apresentar as 

defesas, concedendo-lhe vista dos autos, pelo prazo legal (Art. 55, § 3º, 

Lei 11.343/2006). Diante disso, preenchidos os requisitos legais, defiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público em 30.10.2018 (fls. 112/114) e 

determino o “encaminhamento dos aparelhos celulares apreendidos (...) à 

POLITEC, com a finalidade de que seja realizada, no prazo de 15 (quinze 

dias), perícia técnica visando a degravação de dados relacionados aos 

registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: vídeos, ligações 

telefônicas, agenda e MENSAGENS, que tenham relação com o tráfico de 

entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc)” [sic].Defiro os 

demais pedidos formulados pelo Ministério Público (f. 112).Observe-se e 

cumpra-se os artigos 975 e 1.373, §§ 3º e 4º, todos da 

CNGCGJ/MT.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342780 Nr: 17822-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MOREIRA JANIS, SEAN FREIRE DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Certifico, nesta data, que desentranhei os documentos juntados às fls. 

71/73 (cópia de certidão de nascimento de Julia Rodrigues Ferreira e cópia 

de certidão da matrícula nº 51659 do CRI local) e, intimo o advogado 

subscritor da petição protocolada em 04.12.2018 (f. 62) Marcos Vinícius 

Borges, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a retirada dos 

referidos documento que encontram-se acostados na contra capa dos 

autos, conforme decisão de f. 87.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161590 Nr: 9182-02.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE PEREIRA CANGUÇU, JULIO CESAR 

FELIX DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE PEREIRA CANGUÇU, Rg: 

2462316-4, Filiação: Edivaldo Pereira Canguçu e Rita Barbosa Canguçu, 

data de nascimento: 09/06/1991, brasileiro(a), natural de Itauba-MT, 

solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66-9977-8244 e atualmente em local incerto 

e não sabido JULIO CESAR FELIX DOS REIS, Filiação: Orlando Ribeiro dos 

Reis e Marinalva Felix dos Reis, data de nascimento: 05/05/1987, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, convivente, braçal. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o acusado ANDRÉ 

PEREIRA CANGUÇU, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Itaúba/MT, 

nascido aos 09/06/1991, filho de Edivaldo Pereira Canguçu e Rita Barbosa 

Canguçu, residente e domiciliado à Rua Sonia Maria, nº 325, Maria Carolina 

I, nesta cidade de Sinop/MT e o acusado JULIO CESAR FELIX DOS REIS, 

brasileiro, convivente, filho de Orlando Ribeiro dos Reis e Marinalva Felix 

dos Reis, trabalhador braçal, natural de Terra Nova do Norte/MT, nascido 

aos 05/05/1987, residente e domiciliado na Rua Um, quadra 01, lote 14, 

casa 10, Maria Vindilina II, nesta cidade de Sinop/MT, nas penas do artigo 

33, caput, da Lei n°11.343/2006 e ABSOLVÊ-LOS quanto ao crime 

previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, 

do CPP e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva para EXTINGUIR 

A PUNIBILIDADE dos acusados quanto crime previsto no artigo 329, do 

Código Penal, com base nos artigos 107, IV c.c. 109, V, ambos do Código 

Penal. Passo em seguida a dosimetria da pena Em relação ao acusado 

ANDRÉ PEREIRA CANGUÇUQuanto ao crime de tráfico ilícito de drogasA 

pena prevista para o referido crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas é 

de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.Em respeito ao 

preceito constitucional esculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, passo 

a dosar a pena a ser imposta ao réu observando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias legais (atenuantes e 

agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.Tenho como 

preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais insculpidas no art. 

59 do CP: verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie 

nada tendo a se valorar; Embora responda por outras ações penais, não 

ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade e conduta social; quanto aos motivos, não há nada a ser 

valorado; as consequências são inerentes ao próprio tipo penal.No 

tocante às circunstâncias específicas previstas na lei n°11.343/2006, não 

há nada a ser considerado, razão pela qual FIXO A PENA BASE, em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda 

fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da menoridade 

relativa, prevista no artigo 65, I, do CP, todavia em atenção à Súmula 231 

do STJ , deixo de aplicá-la. Não se vislumbra a incidência de circunstância 

agravante.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, 

vislumbra-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 

da novel Lei de Entorpecentes, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, 

chegando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 
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do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Não há causas de 

diminuição.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de 

Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista o réu ser 

reincidente, deixo de promover o referido cálculo.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto, com fundamento no artigo 33, 

§2°, alínea “b”, do Código Penal. O acusado não preenche os requisitos 

para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Deixo de condenar o réu no pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública. Em relação ao 

acusado JULIO CESAR FELIX DOS REISQuanto ao crime de tráfico ilícito de 

entorpecentesA pena prevista para o referido crime tipificado no art. 33 da 

Lei de Drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento 

de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.Em respeito 

ao preceito constitucional esculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, 

passo a dosar a pena a ser imposta ao réu observando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias legais (atenuantes e 

agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.Tenho como 

preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais insculpidas no art. 

59 do CP: verifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie 

nada tendo a se valorar; Embora responda por outras ações penais, não 

ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade e conduta social; quanto aos motivos, não há nada a ser 

valorado; as consequências são inerentes ao próprio tipo penal.No 

tocante às circunstâncias específicas previstas na Lei n°11.343/20006, 

não há nada a ser considerado, razão pela qual FIXO A PENA BASE, em 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbram a ocorrência de 

atenuantes nem de agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar 

anteriormente fixado.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, 

vislumbra-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 

da novel Lei de Entorpecentes, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, 

chegando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 

416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Não há causas de 

diminuição.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de 

Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista o réu ser 

reincidente, deixo de promover o referido cálculo.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto, com fundamento no artigo 33, 

§2°, alínea “b”, do Código Penal. O acusado não preenche os requisitos 

para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Deixo de condenar o réu no pagamento de custas e despesas 

processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública. No tocante aos 

objetos apreendidos às fls. 37, determino a devolução aos acusados, 

mediante comprovação da propriedade, devendo, para tanto, ambos os 

réus serem intimados para comparecerem à Secretaria desta Vara, no 

prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido o prazo acima sem o 

comparecimento dos acusados com o fito de proceder à restituição, 

determino, desde já, a destruição dos aludidos objetos. Determino, 

também, a destruição das drogas apreendidas, nos termos do artigo 50, 

parágrafos 3° e 4°, da lei n°11.343/2006 e demais objetos apreendidos, 

uma vez que consistem em objetos do crime e não mais interessam ao 

processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se as baixas 

necessárias.Formado o competente executivo de pena, arquive-se o 

presente feito.

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, MATHEUS DOS 

SANTOS COSTA, digitei.

Sinop, 17 de dezembro de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156275 Nr: 3396-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SOUZA SANTANA, ADAILTON 

FERREIRA DE MORAES, JONE DO NASCIMENTO LADISLAU, FRANCISCO 

DUARTE GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862/MT, MARCIO RONALDO 

DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171, SUETONIO PAZ - 

OAB:5203-B/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610/MT, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIAO SOUZA SANTANA, Rg: 

204028, Filiação: Maria de Lourdes Souza Santana e Joaquim Lucio Souza 

Santana, data de nascimento: 08/10/1956, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), moto taxista, Telefone 65-9988-9678. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu SEBASTIÃO SOUZA SANTANA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se possui interesse na restituição dos objetos apreendidos nos autos e, 

caso positivo, comparecer na Secretaria da 4ª Vara Criminal deste juízo, 

sito no endereço abaixo informado ou indicar pessoa autorizada a retirar 

os objetos. INTIMAR ainda, para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento 

das custas processuais, no valor de R$ 125,81 (cento e vinte e cinco 

reais e oitenta e um centavos), calculado até o dia 23/8/2017, cujo valor 

será atualizado no momento do pagamento.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 156275Vistos.Certifique-se 

a senhora gestora se todos os bens apreendidos às fls. 118/119 foram 

restituídos. Em caso negativo, proceda-se conforme determinado à fl. 

343.Na sequência, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

realização do cálculo das custas e das despesas processuais devidas 

pelos sentenciados.Após, intimem-se os sentenciados para realizarem o 

pagamento do valor calculado, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como os 

causídicos constituídos sobre essa decisão. Transcorrido o prazo para o 

pagamento das custas, certifique-se a sua realização ou não pelos 

sentenciados. Acaso negativo, proceda-se às anotações no Cartório 

Distribuidor o valor das custas judiciais, nos termos do artigo 352, da 

CNGC/MT.Cumpridas as determinações acima e as constantes na 

sentença às fls. 332/343, parcialmente modificada pelo acordão às fls. 

561/600, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop, 19 de junho de 

2017.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 17 de dezembro de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 343353 Nr: 18138-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP. (,,,) Nessa 

situação, à luz do disposto nos arts. 41, XVI e 66, X, da LEP c.c. arts. 

1.786, caput, 1.787, caput e § 2º, da CNGCGJ/MT, determino seja 

elaborado cálculo atualizado das penas privativas de liberdade do 

reeducando, observadas as consignações acima.Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública para, querendo, 

man i f e s t a r e m - s e ,  n o  p r a z o  s u c e s s i v o  d e  0 5  ( c i n c o ) 

dias.Concomitantemente, certifique-se o pagamento da pena de multa pelo 

reeducando (art. 50 do CP) e, caso ainda esteja pendente de 

adimplemento, elaborem-se os cálculos da pena de multa, podendo a 

secretaria valer-se do contador judicial, intimando-se o condenado para 
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pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, após a manifestação das partes e 

não havendo impugnações.Transcorrido o prazo e não havendo 

pagamento, observe-se e cumpra-se o art igo 578 da 

CNGCGJ/MT.Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283694 Nr: 18118-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAP, AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS FAGANELLO DE 

PAULA - OAB:OAB 21.987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LEITÃO DE 

SOUZA - OAB:OAB/CE Nº 1639, Elton Luis Andrade de Freitas - 

OAB:OAB/CE 30.877, Francisco Helder Alves do Nascimento - 

OAB:OAB/CE 8.638, FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - 

OAB:17.620 OAB/CE, MELINA BARROS TELLES JAGUARIBE - 

OAB:21812-B OAB/CE

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, III, “a”, do 

NCPC, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido inicial e convolo em 

definitiva a medida urgente deferida neste feito. Isento de custas (ECA, 

art. 141, §2º). Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º e art. 90, ambos do NCPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288671 Nr: 1458-34.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLFM, PFFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRDICRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LEITÃO DE 

SOUZA - OAB:OAB/CE Nº 1639, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT 

/ 9.231-B, Elton Luis Andrade de Freitas - OAB:OAB/CE 30.877, 

FRANCISCO HELDER ALVES DO NASCIMENTO - OAB:OAB/CE Nº 8638, 

FRANCISCO NEUDSON FALCÃO CHAVES - OAB:17.620 OAB/CE, 

MELINA BARROS TELLES JAGUARIBE - OAB:21812-B OAB/CE

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, III, “a”, do 

NCPC, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido inicial e convolo em 

definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2º).

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e 

art. 90, ambos do NCPC.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 2030-44.2008.811.0002 – CÓDIGO 206061

 INTIMAÇÃO DO DR. EDYEN VALENTE CALEPIS, OAB/MT N.º 15.005, para 

que tome ciência que o processo n. º 2030-44.2008.811.0002 – CÓDIGO 

206061, da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 946, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 10/12/2018.

  

Processo n. º 24006-05.2011.811.0002 – CÓDIGO 280128

 INTIMAÇÃO DO DR. ALEXANDRE SOUSA DIAS, OAB/MT N.º 22.731, para 

que tome ciência que o processo n. º 24006-05.2011.811.0002 – CÓDIGO 

280128, da Terceira Vara a Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 624, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 11/12/2018.

  

Processo n. º 18571-84.2010.811.0002 – CÓDIGO 260726

 INTIMAÇÃO DO DRA. HENISA DARLA ALMEIDA MENDES, OAB/MT N.º 

25.537, para que tome ciência que o processo n. º 

18571-84.2010.811.0002 – CÓDIGO 260726, da Terceira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 989, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 06/12/2018.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 298-19.1994.811.0002

 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: MKW, GdAW, JMWM, JMW, TWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWrpMKW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA COSTA MARQUES - 

OAB:9995 - MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271/O, TALITA OLIVEIRA DE SANT'ANA - OAB:17719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Procedimento nº 14354

 CERTIDÃO

CERTIFICO que na data de 4.12.2018 o advogado RODOLFO YUJI 

MYIASHITA PIONA, OAB/MT 14.049, entrou em contato com este Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC e solicitou novo 

reagendamento da mediação, sob a mesma alegação mencionada nas fls. 

409.

Dessa forma reagendo nova mediação para o dia 20.3.2019, às 14h.

Devolvo autos para a Secretaria de Origem para realizarem as intimações 

cabíveis.

 Várzea Grande, 7 de dezembro de 2018.

VALÉRIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA

Gestora Judiciária do CEJUSC da Comarca de Várzea Grande - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 298-19.1994.811.0002

 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: MKW, GdAW, JMWM, JMW, TWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWrpMKW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA COSTA MARQUES - 

OAB:9995 - MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271/O, TALITA OLIVEIRA DE SANT'ANA - OAB:17719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Procedimento nº 14354

 CERTIDÃO

CERTIFICO que na data de 4.12.2018 o advogado RODOLFO YUJI 

MYIASHITA PIONA, OAB/MT 14.049, entrou em contato com este Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC e solicitou novo 

reagendamento da mediação, sob a mesma alegação mencionada nas fls. 

409.

Dessa forma reagendo nova mediação para o dia 20.3.2019, às 14h.

Devolvo autos para a Secretaria de Origem para realizarem as intimações 

cabíveis.

 Várzea Grande, 7 de dezembro de 2018.

VALÉRIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA
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Gestora Judiciária do CEJUSC da Comarca de Várzea Grande - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 298-19.1994.811.0002

 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: MKW, GdAW, JMWM, JMW, TWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWrpMKW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA COSTA MARQUES - 

OAB:9995 - MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271/O, TALITA OLIVEIRA DE SANT'ANA - OAB:17719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Procedimento nº 14354

 CERTIDÃO

CERTIFICO que na data de 4.12.2018 o advogado RODOLFO YUJI 

MYIASHITA PIONA, OAB/MT 14.049, entrou em contato com este Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC e solicitou novo 

reagendamento da mediação, sob a mesma alegação mencionada nas fls. 

409.

Dessa forma reagendo nova mediação para o dia 20.3.2019, às 14h.

Devolvo autos para a Secretaria de Origem para realizarem as intimações 

cabíveis.

 Várzea Grande, 7 de dezembro de 2018.

VALÉRIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA

Gestora Judiciária do CEJUSC da Comarca de Várzea Grande - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14354 Nr: 298-19.1994.811.0002

 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: MKW, GdAW, JMWM, JMW, TWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWrpMKW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA COSTA MARQUES - 

OAB:9995 - MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14271/O, TALITA OLIVEIRA DE SANT'ANA - OAB:17719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Procedimento nº 14354

 CERTIDÃO

CERTIFICO que na data de 4.12.2018 o advogado RODOLFO YUJI 

MYIASHITA PIONA, OAB/MT 14.049, entrou em contato com este Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC e solicitou novo 

reagendamento da mediação, sob a mesma alegação mencionada nas fls. 

409.

Dessa forma reagendo nova mediação para o dia 20.3.2019, às 14h.

Devolvo autos para a Secretaria de Origem para realizarem as intimações 

cabíveis.

 Várzea Grande, 7 de dezembro de 2018.

VALÉRIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA

Gestora Judiciária do CEJUSC da Comarca de Várzea Grande - MT

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003737-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS OAB - MT22776/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. BENEDITA DE CAMPOS CURADO COSTA, ingressou com AÇÃO 

DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA, em face de MÁRIO CEZARINO DA COSTA, 

alegando, em síntese, que era casado com a requerida desde 28/07/1990, 

estando separados de fato desde julho/2016; que não tiveram filhos em 

comum; que há bens à partilhar. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. O requerido foi pessoalmente citado 

em Id. 14729330 e compareceu à audiência de conciliação (id. 15683321), 

ocasião em que as partes requereram a suspensão do feito para 

formalizarem acordo. Em id. 15751183, as partes manifestaram, 

voluntariamente, pela conversão do divórcio litigioso em consensual, para 

o fim de decretar-lhes o divórcio e partilhar o patrimônio do casal, advindo 

posterior retificação em Id. 16568223. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem ser 

acolhidos, em razão do caráter de consensualidade que se reveste a 

demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima esposado, importante 

ressaltar que desnecessária a comprovação do lapso temporal antes 

exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o 

mérito da ação, julgando procedente e assim declaro dissolvido o vínculo 

CONJUGAL que BENEDITA DE CAMPOS CURADO COSTA e MÁRIO 

CEZARINO DA COSTA mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o 

DIVÓRCIO na forma convencionada, fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal E ART. 487, 

i, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Homologo o acordo celebrado entre 

as partes Id. 15751183, retificado em Id. 16568223, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos acima expendidos. A cônjuge varoa 

voltará a usar seu nome de solteira, qual seja BENEDITA DE CAMPOS 

CURADO. Cientifique-se o Ministério Público. Isento as partes do 

pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeçam-se o(s) 

mandado(s) competente(s). Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426773 Nr: 25492-83.2015.811.0002

 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: RDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:MT 5.201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582

 Certifico que o Recurso de Apelação foi protocolizado fora do prazo legal, 

tendo em vista que a r. sentença transitou em julgado em 11/12/2018, e 

protocolo deu-se em 12/12/2018.

Certifico mais que, não obstante a extemporaneidade do recurso, 

impulsiono os autos para INTIMAR A PARTE APELADA/REQUERIDA A 

CONTRARRAZOAR NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448942 Nr: 11364-24.2016.811.0002

 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: EAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INVENTÁRIO

 Processo nº 11364-24.2016.811.0002

código: 448942

VISTOS.

Trata-se de inventário proposto por edina angela pedroso candido, 

visando o recebimento dos bens deixados pelo falecimento de seu genitor 

– sr. Cerilo egido pedroso, este falecido em 23/01/2016.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls., 04/10.

Despacho de fls., 55 ordenando a regularização da documentação 

faltante.

Processo paralisado - desde 04/11/2017 (fls.,57/58 ), intimada por edital 

Fls. (66), para dar andamento ao feito, no prazo legal todavia, em 

15/10/2018 decorreu o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de fl.68.

É o relatório.

Decido.

As tentativas deste Juízo de intimação da parte autora de impulsionar o 

presente feito restaram frustradas, encontrando-se a causa abandonada 

pela inventariante.

Note-se que desde os idos de 04/10/2017 o feito encontra-se paralisado.

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 há 03 (tres) anos, 

sem que, ao menos, a inventariante apresentasse qualquer manifestação 

tendente a por fim ao processo e/ou impulsionar o feito com os 

documentos faltantes.

 Certamente, não caberia ao Poder Judiciário ficar à mercê de situações 

como essa, as quais somente contribuem para o seu entrave.

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 obrigatórias, 

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, despesas processuais e face a gratuidade de justiça que ora 

reconheço.

Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos das partes, 

mediante substituição por fotocópia.

Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de dezembro de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445349 Nr: 9582-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTMDDS, RDDS, TMDC, DMC, JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.As declarações das testemunhas juntadas aos autos (fls. 

180/184) dão conta apenas de que o requerente e a falecida conviveram a 

partir de 1989, porém, não infor-maram o ano que se findou a alegada 

união estável.Ademais, observando-se a certidão de casamento de fls. 

186, o requerente teria se casado em 1985 e o casamento somente se 

findou em 2013 com o falecimento de sua esposa em 2013, conforme 

averbação na referida certidão, juntada às fls. 187 e certidão de óbito de 

fls. 188.Por fim, o requerente não trouxe aos autos certidões atualizadas 

de nascimen-to e/ou casamento da “de cujus”, uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova.II- 

Fixo, como ponto controvertido o alegado período de união estável, bem 

como que seja provado se houve ou não separação de fato entre o 

requerente e sua fale-cida esposa, sob pena de ser reconhecida apenas 

como relação concubinária. III- Diante da natureza da controvérsia defiro a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º).IV- designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/04/2019, às 13:30 horas, ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas a serem arroladas.V- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 296952 Nr: 17337-96.2012.811.0002

 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: RMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDBES-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 6282-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INVENTÁRIO

 Processo nº 17337-96.2012.811.0002

código: 296952

VISTOS.

Trata-se de inventário proposto por Raissa Michelle Martins e silva e leticia 

mariane Martins e silva, visando o recebimento dos bens deixados pelo 

falecimento de sua genitora – srA. Aparecida Martins de barros e silva , 

este falecida em 17/07/2012.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls., 05/07.

Despacho de fls., 37 ordenando a regularização da documentação 

faltante.

Processo paralisado - desde 29/01/2013 (fls.,31 ), intimada por edital Fls. 

(43), para dar andamento ao feito, no prazo legal todavia, em 12/11/2018 

decorreu o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de fl.68.

É o relatório.

Decido.

As tentativas deste Juízo de intimação da parte autora de impulsionar o 

presente feito restaram frustradas, encontrando-se a causa abandonada 

pela inventariante.

Note-se que desde os idos de 04/10/2017 o feito encontra-se paralisado.

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 há 03 (tres) anos, 

sem que, ao menos, a inventariante apresentasse qualquer manifestação 

tendente a por fim ao processo e/ou impulsionar o feito com os 

documentos faltantes.

 Certamente, não caberia ao Poder Judiciário ficar à mercê de situações 

como essa, as quais somente contribuem para o seu entrave.

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 
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de 1.973. Desde então, estas ações perderam a condição de obrigatórias, 

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, despesas processuais e face a gratuidade de justiça que ora 

reconheço.

Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos das partes, 

mediante substituição por fotocópia.

Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 334866 Nr: 3373-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR NUNES DE ARRUDA, GILSON JOSÉ NUNES 

DE ARRUDA, GENIVAL JOSE NUNES DE ARRRUDA, JEZREEL JOSE 

NUNES DE ARRUDA, ROSEMARIE NUNES DE ARRUDA SOUZA, 

GENIVALDO JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSANGELA JOSE NUNES DE 

ARRUDA, JOINIL JOSE NUNES DE ARRUDA, ROSILENE JOSE NUNES DE 

ARRUDA, GEOVANILDO JOSE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JEOVAH JOSÉ DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme disposição expressa do artigo 669, II, do CPC, trata-se de 

sobrepartilha dos bens deixados por JEOVAH JOSÉ DE ARRUDA, 

conforme requerimento de fls. 132/136 e documentos (fls. 85-verso e 

certidão de fl. 86).

As certidões negativas de débito com as Fazendas Públicas Municipal, 

Federal e Estadual, foram devidamente juntadas, também ao tempo do 

processamento do inventário.

O ITCD complementar foi recolhido (fls. 137/139).

Não há interesse de incapazes.

É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO (Artigos 653 e 659, do CPC), por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sobrepartilha (fls. 132/136), 

nos moldes da proporção informada às fls. 71/75 e sentença de inventário 

(fls. 76/77), do valor remanescente à disposição deste Juízo, conforme 

certidão de fl. 86, deixado por JEOVAH JOSÉ DE ARRUDA , atribuindo aos 

nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado e, 

após a manifestação da Fazenda Pública quanto ao pagamento dos 

tributos, que deverá ser intimada para esse único fim (CPC, artigo 659, 

§2º), expeça-se o alvará na forma requerida, em nome advogado com 

poderes específicos.

Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 406610 Nr: 14911-09.2015.811.0002

 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: TAFCF, LRFCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDN, JAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES DE SOUZA 

MATTA - OAB:6582, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 Vistos.

Thiago Augusto Ferreira Curvo Farias ajuizou ação DE INVESTIGAÇÃO DE 

paternidade c/c pedido de Anulação de Registro Civil e Pedido de 

Alimentos em face de Calistro Lemes do Nascimento e José Augusto 

Ferreira Farias, todos devidamente qualificados nos autos. Argumenta ser 

filho biológico do requerido Calistro Lemes do Nascimento, bem como estar 

registrado como filho de José Augusto Ferreira Farias.

 Pretende a anulação de seu registro de paternidade atribuída ao requerido 

José Augusto Ferreira Farias, bem como que seja reconhecida a 

paternidade do requerido Calistro Lemes do Nascimento.

 Carreou aos autos os documentos de fls. 17/24.

O autor juntou laudo de exame de DNA (fls. 42/45), onde consta que o 

requerido José Augusto Ferreira Farias não é o seu pai biológico.

O requerido José Augusto Ferreira Farias se manifestou pugnando pelo 

julgamento procedente a pretensão quanto à exclusão de seu nome do 

assento de nascimento do autor.

Já o requerido Calistro Lemes do Nascimento apresentou contestação às 

fls. 49/60.

 Impugnação às fls. 68/73.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 89/90 onde restou determinada 

a confecção de novo exame de DNA.

Laudo de DNA juntado às fls. 92/97.

O autor compareceu à escrivania deste juízo e informou seu de-sinteresse 

no prosseguimento do feito.

O requerido Calistro Lemes do Nascimento pugnou pelo julgamento 

improcedente do feito, eis que restou comprovado não ser o pai biológico 

do autor.

O Ministério Público instou-se pela improcedência da ação com relação ao 

requerido Calistro Lemes do Nascimento, bem como a intimação do 

requerido José Augusto Ferreira Farias para se manifestar sobre o pedido 

de desistência da ação formulado pelo autor, bem como se pretende que 

seu nome seja excluído do registro de nascimento do autor ante a 

ausência de vínculo genético e afetivo do requerido com o menor.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO

Preliminarmente, ressalta-se que cabe ao magistrado, analisando o 

conjunto fático existente nos autos, promover o julgamento antecipado da 

lide, conforme autoriza o artigo 355, incisos I, do CPC.

A propósito, destaco a seguinte ementa:

 “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ – 4ª T. Resp. 

2.832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90 – No mesmo 

sentido: RSTJ 102/500 – RT 782/302). In Theotônio Negrão – Editora 

Saraiva – 47ª Ed. Pág. 427).

Passo ao exame do mérito.

Com a evolução da ciência, hoje com a moderna técnica do ma-peamento 

do DNA, é possível chegar à verdade absoluta e dirimir a dúvida que o 

acompanha por todos estes anos. É desprezível a margem de erro desse 

exame hematológico. Por ele, pode-se não só excluir a paternidade, como 

faziam os antigos exames, mas afirmá-la com segurança.

Nesse permeio, o jurista BERTOLDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO 

(Alimentos e Investigação de Paternidade) esclarece que:

"a partir da descoberta de que o DNA - ácido desoxirribonucléico - é 

constituído de moléculas extremamente complexas que encerram o 

pro-grama genético do organismo, importante avanço se registrou no 

campo da genética e das ciências biológicas".

É sabido que na ação de investigação de paternidade a prova consistente 

em exame de DNA pertence ao autor, a quem incumbe demonstrar a 

veracidade dos fatos alegados. Assim, incumbe ao filho que almeja ver 

declarada a relação de paren-tesco com o pai indicado, trazer aos autos 

os elementos probatórios, sob pena de improce-dência do pedido.
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E no caso que ora se descortina, as provas periciais são cabais (fls. 

42/45 e fls. 92/97) e, em razão dela convenço-me que restou provado que 

Thiago Augusto Ferreira Curvo Farias não é filho de Calistro Lemes do 

Nascimento, bem como não é filho de José Augusto Ferreira Farias.

Como se sabe, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de 

que a prova pericial de exame de DNA apresenta elevadíssimo grau de 

confiabilidade, em razão de sua desprezível margem de erro, senão 

vejamos:

“Na investigação de paternidade, a prova científica relativa à perícia 

médica feita pelo método DNA, categoricamente afirmativo, ou excludente 

da paternidade, tem ela peso incontestável superior ao da prova indireta 

na formação do livre convencimento do julgador, mormente quando vem 

complementar prova indiciária”. (Jurisprudência Minei-ra, 126/127, p. 184).

No caso em análise, o laudo pericial afirmou que os reque-ridos não são 

pais biológicos do autor e, apesar desta prova não vincular 

necessariamente, a convicção do juiz, só pode ser elidida por elementos 

que tenham força suficiente de convencimento em contrário, o que 

inocorre nos autos.

 A lição do insigne Washington de Barros Monteiro, quanto às 

investigatórias, aqui se assenta com propriedade, quando recomenda:

"Segundo preconizam doutrina e jurisprudência, não deve o Juiz ater-se a 

um rigor exagerado no exame dos elementos de convicção carreados 

para os autos. Ele não deve ser instrumento de aventuras audaciosas, 

mas também não deve falhar à alta missão social que lhe incumbe de 

amparar pretensões justas. Seu ministério há que se exercer com 

prudência" (in Curso de Direito Civil - Direito de Família, Saraiva, 2º vol., 11ª 

ed., p. 264).

Por fim, tendo em vista que o requerido José Augusto Ferreira Farias já 

manifestou concordância com o pedido de exclusão de seu nome do 

registro de nascimento do autor (fls. 47/49), entendo desnecessária sua 

intimação para manifestação com relação ao pedido de desistência 

manejado pelo requerente.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido de exclusão do nome de 

José Augusto Ferreira Farias do registro de nascimento do autor e julgo 

improcedente o pedido de inclusão do nome do requerido Calistro Lemes 

do Nascimento no registro de nascimento do autor, nos termos do artigo 

487, Inciso i do CPC.

Expeça-se ofício ao cartório competente, determinando a exclu-são do 

nome de José Augusto Ferreira Farias do assento de nascimento do autor 

Thiago Augusto Ferreira Curvo Farias.

 Ciência ao Ministério Público.

Condeno o requerente no pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC. No entanto, ante a gratuidade da justiça 

deferida, declaro suspensa a obrigação. Se dentro de 05 anos, o 

requerente não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 98, § 3º, do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

PUBLIQUE-SE

INTIME-SE

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 397801 Nr: 10143-40.2015.811.0002

 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: FABIANO GONÇALVES DANTAS, BENEDITA DANTAS 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO P. BASSAN 

- OAB:18.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 dias, cumpra os 

pedidos da Fazenda Pública Estadual às fls. 79/80.

II- Cumpra-se.

Sentença

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc. 1000626-57.2016.8.11.0002

 Requerente: MARIA CONCEICAO DE JESUS

 Requerid: LUCIDEO ROMANO DE JESUS

Vistos. ... Ante o exposto, e pelo mais, que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, e DECRETO A INTERDIÇÃO DE LUCIDEO ROMANO 

DE JESUS, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG: 1860583-4 

SSP/MT, CPF: 703.302.831-89 , residente e domiciliado na Rua Deusa, 

Quadra 05, Casa 09, Bairro Mapim, Várzea Grande-MT. Declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 3º, inciso II, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.767, incisos I, do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como curadora 

do interditando – MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS, que deverá prestar 

compromisso por termo em livro próprio, ficando desde já dispensado de 

especializar hipoteca legal, face a inconteste idoneidade da representante 

legal do interditando. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 

3º do Código de Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por 03 vezes, com intervalo de dez dias. Desta decisão 

saem os presentes devidamente intimados, renunciando à interposição de 

recurso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007134-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1007134-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: intimar a parte autora para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos. Várzea Grande/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009780-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. P. (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009780-31.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Pretende a parte credora o processamento do feito pelo rito da 

coerção e expropriação de bens, eis que o devedor encontra-se 

inadimplente, nos meses de Janeiro de 2016 a Outubro de 2018. O artigo 

531, § 2º, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 531. O disposto 

neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A 

execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados 

em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos 

apartados. § 2o O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença. Assim, cite-se o executado, por Carta Precatória, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 

(um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º do CPC). Deve constar do mandado 

que uma vez vencido o prazo e não pago o débito, no montante inicial 

deverá ser acrescido a multa de 10% do valor impago (observado o 

disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), com posterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC). 

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC). Realizada a citação e não havendo 
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pagamento, o Oficial de Justiça, independentemente de nova 

determinação, de imediato, procederá a penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem à garantia do Juízo, indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceite por este Juízo, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado e 

esposa, se casada, em se tratando de imóvel (art. 829, §1º e 2º do CPC). 

A medida acima não impede a penhora via BacenJud, assim que informado 

este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem ainda 

protesto do título e inclusão dos dados da devedora no cadastro de 

proteção ao crédito. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009831-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. C. S. M. (AUTOR(A))

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. (RÉU)

 

1009831-42.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID (?) e da certidão que 

designou audiência de ID 16404425 - Decisão 17129337 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 17 de dezembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 215346 Nr: 10723-17.2008.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESR, ESDA, ESA, ISA, MSDA, MJDA, JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10723-17.2008.811.0002.

Código nº. 215346.

 VISTOS etc.

O processo foi extinto sem resolução do mérito por inércia da 

Inventariante (fls. 180).

Às fls. 181/187 a Inventariante interpôs Recurso de Apelação.

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do NCPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do NCPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Dezembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88704 Nr: 10334-37.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161/B

 Certifico que, conforme determinação designo o dia 11/fevereiro/2019 às 

13h20 min para realização da audiência de conciliação

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009544-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. D. O. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009544-79.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de Março de 2019, às 14H30. 

Várzea Grande /MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009544-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. D. O. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009544-79.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de Março de 2019, às 14H30. 

Várzea Grande /MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 9651-29.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: K.FO.K

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLY ROGERIA DA CRUZ 

FORTES - ESTAGIÁRIA - OAB:20173-E OAB/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER RAMOS DA SILVA - 

OAB:23.304/O

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente Defensoria Pública, para 

manifestar quanto justificativa do executado, encartado as fls. 72/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 562196 Nr: 21414-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIA XAVIER LAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE BORDIGNON SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, cópia do histórico de pagamento referente aos últimos 12 

(doze) meses, precipuamente em razão da informação contida na fatura 

anexada a inicial, que a conta com vencimento em 07/11/2018, no valor de 

R$ 281,98 (duzentos e oitenta e um reais) encontra-se em atraso (art. 320 

do NCPC), sob pena de indeferimento da liminar vindicada.

Ainda, deverá a parte autora acostar aos autos, cópias dos documentos 

pessoais.

Informo que os documentos supracitados podem ser retirados pela 

internet, no site da reclamada.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e concluso.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 265685 Nr: 7999-35.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMF, ASDS, EPDS, EBDC, HMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCRDP-SP, SCM, BCDBS-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, PAULO F SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, LARA CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 7.614, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-1A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Indenização c/c Nulidade de Atos Constitutivos para CONDENAR 

a ré Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal (Sicoob Pantanal) ao 

pagamento/ressarcimento das seguintes verbas em favor dos autores:- 

Antônio Lisboa de Medeiros Filho, por seus herdeiros: R$ 8.449,05 (oito mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos);- Antônio Santos 

de Sales: R$ 2.587,58 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos);- Edson Brizola da Costa: R$ 2.008,73 (dois mil 

e oito reais e setenta e três centavos);- Estevino Paulo da Silva: R$ 

6.601,19 (seis mil seiscentos e um reais e dezenove centavos; e- Heládio 

Mendes de Campos Maciel: R$ 992,41 (novecentos e noventa e dois reais 

e quarenta e um centavos. c) danos morais, que fixo em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para cada autor.Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

quanto à nulidade dos atos de constituição da cooperativa ré.Para fins de 

cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais 

deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir de julho/2013, data da atualização dos valores na 

perícia. Relativamente aos danos morais, os valores deverão ser 

atualizados com juros de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento.Pelo princípio da sucumbência e 

aplicando-se o disposto na Súmula n.° 326, do STJ, além de entender que 

os autores decaíram em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2o, do NCPC.Deverá a ré recolher as custas 

processuais com base no valor atualizado da condenação. Acaso não 

sejam recolhidas, anotem-nas às margens da distribuição no nome da ré, 

com base na condenação supra fixada, para lastrear futura Execução 

Fiscal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292693 Nr: 12580-59.2012.811.0002

 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: ALINI APARCIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 Processo nº 12580-59.2012.811.0002 Código: 292693

 Vistos...

Ao réu para, no prazo de cinco dias, requer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402746 Nr: 12795-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDISUL NEGÓCIOS EMPRESARIAS LTDA, 

AILTON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZETH SANDRA FERREIRA 

DETROS - OAB:18335, RICARDO FELIPPE DA SILVA - OAB:79113/PR

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material 

para DECLARAR RESCINDIDO o Contrato de Cessão de Uso de Marca de 

fls. 42/47.Ainda, CONDENO a ré ao pagamento das seguintes verbas em 

favor do autor:a) restituição do valor pago pela franquia, de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais);b) aluguel, no importe total de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais);c) custos com telefone, de R$ 394,99 (trezentos e noventa e quatro 

reais e noventa e nove centavos); e d) despesas com pagamento de 

secretária, de R$ 1.448,00 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais).e) 

danos morais, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos quanto à restituição de valores a título de 

consumo de energia elétrica, reforma da sala e mobília.Pelo princípio da 

sucumbência, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 80% e em 

favor da ré em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 

8º do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo 

Civil com relação ao autor.Por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, 

suspendo a obrigação de pagamento das custas processuais na parte em 

que sucumbiu (NCPC, art. 98, § 3º). Relativamente à ré, deverá recolher as 

custas processuais na proporção em que decaiu, sob pena de anotação 

às margens da distribuição, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, e não havendo manifestação, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Desentranhe-se a petição e 

documentos de fls. 97/133, visto que, além de representar a segunda 

contestação, com a primeira ofertada 02 (dois) dias antes (fls. 81/96), seu 

protocolo é intempestivo por força da preclusão consumativa. 

Certifique-se.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408204 Nr: 15701-90.2015.811.0002

 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: RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIS PROTEÇÃO VEICULAR-ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS COND.PROP.VEÍCULOS AUT.TRANSP. DE CARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Tomaz Ferreria - 

OAB:, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Processo 4917-88.2014 Código 408204

Vistos...

O processo encontra-se na fase de instrução; para tanto, mister em se 
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observando as matérias elencadas na defesa, não há matéria preliminar 

para apreciação; os documentos juntados nos autos já bastam para a 

parte autora visto que requereu o julgamento antecipado; contudo, a parte 

contrária pleiteou provas; pois bem com a nova nomenclatura do 

despacho saneador cabe ao juiz determinar quais as provas deverão ser 

produzidas para efetivar sentença; no caso entendo que cabe razão a 

requerida em querem instituir o processo com a prova pericial e prova oral; 

para tanto coaduno nesse sentido para determinar a produção de prova 

pericial no veiculo, bem como, a prova oral, inclusive com o depoimento 

pessoal das partes; para tanto nomeio perito nos autos, na pessoa do 

engenheiro mecânico, na pessoa de Luiz Felipe Coimbra Grborin, com o 

endereço na rua F, casa 6. Morada do Ouro, setor Centro Sul, Cuiabá, MT, 

telefone 3644-6460 cel 9967-8805, email garborin@gmail.com;desde já 

fixo o prazo de cinco dias para as partes apresentarem quesitos e 

assistentes técnicos; após de se vista dos autos ao senhor perito 

inclusive para apresentar proposta de honorários, em as partes aceitando, 

de lhe oportunidade de efetuar o deposito;e após, a pericia deve ser 

concluída no máximo em 30 dias, devendo as partes ofertarem tudo o que 

for necessário para a realização da pericia, como o carro destruído.

Outrossim, defiro o pedido de exibição da documentação relativamente a 

pericia pela policia de transito no local do fato, conforme colocado as 

fls.170. expeça-se se oficio para atendimento, em 30 dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401269 Nr: 11990-77.2015.811.0002

 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: JAILSON PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19.498-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 11990-77.2015.811.0002 (Cód. 401269)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)” 

proposta por JAILSON PEDRO DOS SANTOS em desfavor de ITAU 

SEGUROS S/A.

Informa o devedor às fls. 163/165 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 167 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 167, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 18 de dezembro de 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 239912 Nr: 1302-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 1302-32/2010. (Cód. 239912)

Vistos...

 As partes para manifestar sobre os cálculos do contador de fls. 288, no 

prazo de cinco dias.

 Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392987 Nr: 7166-75.2015.811.0002

 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: VALCI ANTONIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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

 Processo nº 7166-75.20156.811.0002 (código: 392987)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT” 

proposta por VALCI ANTONIO DE SALES em desfavor de ITAÚ SEGUROS 

S/A.

Informa o devedor às fls. 147/148 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 152 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 152, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 18 de dezembro de 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396982 Nr: 9775-31.2015.811.0002

 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: ABACO INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ CORONA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J. INDÚSTRIA MECÂNCICA LTDA 

(TORNEARIA SÃO JORGE), CLAUDIO SPARANO TORN. FRES. S, 

CLAUDIO SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1a Vara Cível

Processo n° 9775-31.2015.811.0002 Código: 396982

 Vistos...

Remetam-se os autos.

 Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 018 de dezembro de 2018

Ester Belém Nunes
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 253310 Nr: 12086-68.2010.811.0002

 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: TERESINHA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITP INSTITUTO TECNOLÓGICO E 

PROFISSIONALIZANTE DE MATO GROSSO LTDA - MICROLINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 Processo n° 695/2010 (Cód. 253310)

Vistos...

O prazo de suspensão requerido pela autora às fls. 115 há muito já se 

esvaiu.

Assim, intime-se a autora para impulso do feito, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande-MT, 10 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427096 Nr: 25719-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE PATRICIA ANUNCIAÇÃO NOGUEIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Indenização por Danos Morais para CONDENAR a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, que fixo 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Ainda, CONFIRMO a tutela de fls. 50.Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do novo 

Código de Processo Civil.Para fins de liquidação da sentença, por tratar-se 

de relação contratual, os juros deverão contar-se desde a citação e a 

correção monetária desde a fixação.Intime-se a ré para recolhimento das 

custas processuais com base na condenação supra, devendo emitir guia 

no site do TJMT, sob pena de lastrearem Execução Fiscal.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283040 Nr: 1862-03.2012.811.0002

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:OAB/MT 10.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Processo n° 1862-03/2012 (Cód. 283040)

Vistos...

Por observar que nas pesquisas realizadas o único endereço informado já 

foi tentada a localização do réu, que restou infrutífera, defiro sua citação 

por edital.

Adequando o feito à nova sistemática processual, revogo o despacho 

inicial (fls. 30) e, em substituição, profiro a seguinte comando:

Expeça-se mandado para pagamento no prazo de quinze dias do valor 

indicado na inicial, que deverá ser acrescido de honorários advocatícios 

na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa 

(NCPC, art. 701). Consigne-se, também, caso a parte ré o cumpra, que 

ficará isenta das custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º).

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 

701, § 2º).

Expeça-se o necessário, pelo prazo de lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de dezembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369238 Nr: 18865-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROACIA EQUIPAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Caetano de Lima 

Ferreira - OAB:17.836, Mônica Helena Gialdelli - OAB:9.141

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344591 Nr: 11569-24.2014.811.0002

 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: LEONIDAS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROACIA EQUIPAMENTO LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAETANO DE LIMA 

FERREIRA - OAB:17836, MONICA HELENA GIRALDELLI - OAB:9.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405262 Nr: 14085-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE HANNA JORGE COUTINHO, ELISEU 

CERISARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, ELISEU CERISARA - 

OAB:0324/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 

9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 286913 Nr: 6185-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIOTO DE TAL, MAURO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351/MT

 INTIMAÇÃO do advogado Dr.Fabricio Torbay Gorayeb, substabelecido 

sem reservas pelo anterior advogado da parte requerida a fl.183/184, 

acerca da decisão de fl.231 que designou a audiência a seguir transcrita: 

“ Processo número 286913 Vistos ... Para colheita da prova oral, designo 

audiência de instrução para o dia 12/02/2019, as 16:00 hs,, incluvve , para 

oitiva das partes, que desde já determino de ofício. Já havendo rol nos 

autos, atente-se o advogado para providenciar o comparecimento de suas 

testemunhas na forma do artigo 455 do CPC. I.C. Várzea Grande, 

16/10/2018 Ester Belém Nunes Juíza de direito.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011173-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARQ COMERCIO DE METAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0006387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R O ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011173-88.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GUIMARQ COMERCIO DE METAIS LTDA - ME REQUERIDO: R 

O ALVES - ME Vistos... O Novo Código de Processo Civil de 2015 

extinguiu as Medidas Cautelares e dividiu as tutelas provisórias em dois 

tipos: as tutelas de urgência, gênero que abrange as tutelas satisfativas e 

cautelares e as tutelas de evidência. Nas tutelas de urgência objetivou-se 

priorizar a natureza da tutela requerida. Assim, quando a tutela de 

urgência tiver natureza satisfativa, será chamada de antecipada, e 

quando tiver natureza conservativa, será tida como cautelar, 

observando-se, para tanto, os procedimentos específicos inerentes a 

cada espécie de tutela de urgência. Nesse sentido, as tutelas de urgência 

estão indicadas a partir do art. 300 sendo concedida, independentemente 

de sua natureza, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. As tutelas de urgência podem ser concedidas de forma 

antecedente (ou seja, a parte entra com o pedido antes da existência de 

qualquer processo sobre o tema) ou incidental (no âmbito de um processo 

que já existe). Dessa forma, em virtude da vigência do Novo Código de 

Processo Civil oportunizo a parte autora a emenda da inicial, devendo 

indicar qual tutela pretende em sua inicial, no prazo de 15 dias sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). No impulso, 

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). Deve ainda, dizer se possui interesse na autocomposição 

(CPC, §5º, art. 334). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011032-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK MARTINS BAPTISTA OAB - MS13099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MIRANDA DE DEUS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011032-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO VIEIRA GONCALVES RÉU: THIAGO MIRANDA DE 

DEUS 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. Defiro o pedido de consignação 

realizado pelo autor, devendo a própria parte emitir a respectiva guia para 

o depósito judicial. Lavre-se termo. Após, cite-se o ré para, querendo, 

levantarem o depósito, ou em recusa, apresentar contestação em 15 dias, 

sob pena de revelia e consequente extinção da obrigação (art. 546 NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011151-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

VALTER FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMADO SINHORINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011151-30.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALTER FERNANDES, DULCELINA ALVES PEREIRA RÉU: 

JOAO AMADO SINHORINHO Vistos... Por se tratar de documento 

imprescindível, determino a intimação da parte autora para que no prazo 

de quinze dias, junte sua petição inicial, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011184-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARTINS DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011184-20.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

PRIMAVERA DO LESTE RÉU: JOAO MARTINS DE CASTRO Vistos... Defiro 

à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1011188-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOZETI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL KEMPES CAVALCANTI DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011188-57.2018.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELO TOZETI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, ISRAEL KEMPES 

CAVALCANTI DOS SANTOS Vistos... Analisando os autos, verifico que 

vários documentos juntados pela parte autora, inclusive a procuração, 

estão ilegíveis, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, 

da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: 

“Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e 

os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa forma, determino que a 

parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o título 

extrajudicial legível, atentando-se quanto à necessidade de que estes 

sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade de 

visualização, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010364-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA CASTILHO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010364-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): POLIMIX CONCRETO LTDA RÉU: CONSTRUTORA SOUZA 

CASTILHO LTDA - ME Vistos... Nos termos do Novo CPC, Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao valor 

atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, 

caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá 

a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o 

título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010611-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010611-79.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. EXECUTADO: JACIBEL 

BEBIDAS LTDA - EPP, VALMIR DA SILVA COSTA, TAIZA GONCALVES 

PEREIRA COSTA Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 

3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005695-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005695-36.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - 

ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos... Em consulta ao Sistema 

PJE verifiquei que o advogado da parte ré não está cadastrado, 

olvidando-se que a habilitação do advogado deve ser feita por ele próprio 

mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da 

Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Assim, ainda que 

entenda ser ônus do advogado, contudo, a fim de evitar eventual nulidade 

processual por cerceamento de defesa, determino a intimação do 

advogado da parte ré via sistema PJE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar sua habilitação, sob pena de prosseguimento do feito sem 

constar seus dados. Deverá a parte ré, no mesmo prazo, indicar quais as 

provas que ainda pretende produzir, ciente que seu silêncio será 

interpretado como ausência de interesse. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIELEN RIBEIRO MORAIS (REQUERENTE)

GENOILSON SANTANA SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO LISBOA DE MATOS (REQUERIDO)

BARBARA APARECIDA LISBOA DE MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOSELAINE IRES DE ASSUNCAO (TESTEMUNHA)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000014-85.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DORIELEN RIBEIRO MORAIS, GENOILSON SANTANA 

SANTOS DA COSTA REQUERIDO: BRENO LISBOA DE MATOS, BARBARA 

APARECIDA LISBOA DE MATOS Vistos... Em melhor análise dos autos 

observo que os AR’s de citação de ambos os réus foram recebidos por 

terceira pessoa que, apesar de possuir o mesmo sobrenome, invalida o 

ato citatório que, por força do art. 242, do NCPC[1], de forma que os réus 

não podem ser considerados citados. Assim, redesigno a audiência de 

conciliação para 20.03.2019, às 15:30h. Para efetividade do ato, citem-se 

os réus via mandado no mesmo endereço indicado nos AR’s de Id. 

9482780 e 9482761, constando os termos da decisão Id. 7925295. Ficam 

os autores intimados mediante seus patronos, sendo despicienda sua 
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intimação pessoal. Comunique-se ao eminente Juiz Ouvidor acerca desta 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do 

executado ou do interessado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011251-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO NORIYUKI TERUYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011251-82.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): HILARIO NORIYUKI TERUYA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE Vistos... Em se tratando de 

ação movida em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008091-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DIAS EVANGELISTA (RÉU)

E D EVANGELISTA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008091-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALVANI MANOEL LAURINDO RÉU: E D EVANGELISTA - ME, 

EDSON DIAS EVANGELISTA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que fora concedida a liminar pleiteada, condicionada o seu cumprimento 

mediante prestação de caução (Id. 15309225). Em cumprimento à decisão 

inicial, o autor ofereceu caução (Id. 15804506), e, posteriormente, o 

mandado foi expedido (Id. 16308527). Contudo, não há notícias acerca do 

cumprimento do mandado, além do que a Sra. Conciliadora 

equivocadamente lançou o termo de audiência de outro processo, 

conforme se observa no Id. 17077830. De todo o exposto, procedo as 

seguintes deliberações. 1 – Deverá a Sra. Gestora Judiciária riscar o 

termo de audiência lançado equivocadamente no Id. 17077830, bem assim 

a decisão do Id. 17108508, sendo que a torno revogada. 2 – Procedo a 

juntada do termo de audiência respectivo. 3 – Redesigno audiência de 

conciliação para o dia 12 de março de 2018, às 17h20min. 4 – Cumpra-se, 

nos termos postos na decisão inicial, a qual deferiu liminarmente o despejo 

coercitivo. Várzea Grande, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370980 Nr: 20144-21.2014.811.0002

 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: RECAPADORA DE PNEUS FLEX LTDA-EPP, ENIO 

ROBERTO QUIODELI, ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA, LENOIR 

FELIPE BACHINSKI, IVANI ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: miguel juarez romeiro zaim - 

OAB:4656, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:MT 4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação às partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395718 Nr: 8962-04.2015.811.0002

 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: EDIVAN RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, nesta data intimei a Sra. Perita Luciana Dias Corrêas, via 

webmail, acerca da decisão de fls. 140/141, conforme cópia em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298090 Nr: 18590-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO DOS SANTOS SOUZA, JOSIANE 

OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266989 Nr: 5658-36.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER DE ABREU 

LIMA - OAB:6.177

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr ALEX 

MARTINS SALVATIERRA, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação ao mencionado advogado para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 276759 Nr: 20249-03.2011.811.0002

 AÇÃO: 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: SILVANA ALVES PEDROZO VITALINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Naves da Silva - 

OAB:13663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação a parte requerida para impugnar os embargos de declaração de 

fl. 330/335 no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208391 Nr: 4170-51.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242179 Nr: 3401-72.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE MELO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITROEN, VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018, Tatiane Carla Gomes de Castro - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA APARECIDA 

SANCHES VICENTE - OAB:MT-6485, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:

 Certifico que houve a apresentação do laudo pericial, dessa forma, 

intima-se as partes para se manifestarem acerca de fls. 345/428 no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 213446 Nr: 8881-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO PAULO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RIVANE FREITAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia da ré o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do NCPC: “Os prazos contra o revel que 

não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório 

no órgão oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação da 

requerida/executada, faz-se necessária a efetiva publicação para início 

do prazo para manifestação da parte, não podendo haver a supressão de 

qualquer etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 50/52, 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 NCPC.

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232986 Nr: 13087-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS, OAB-MT 13431-B, PARA QUE, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRE A CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA 

PROTESTO NESTA ESCRIVANIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 5418-28.2003.811.0002

 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: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EDGAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. MARCELO 

AMBRÓSIO CINTRA E PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB-MT 8934 

E 12007 - RESPECTIVAMENTE 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220906 Nr: 1149-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/9522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 148/156 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerida para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320909 Nr: 17313-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MARIA CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JÚNIOR 

- OAB:OAB/MT 10203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que acrescentei - como patrono da autora - o advogado 

Lourembergue Alves Júnior OAB-MT 10203 (sem procuração nos autos 

até a presente data). Sendo assim renovo a publicação do DJE da R. 

Decisão de p. 110, cujo texto segue integralmente. A saber : " Vistos, etc. 

Verifica-se que o e. TJMT cassou a sentença proferida nestes autos (fls. 

91/93), conforme CD ROM encartado à fl. 108.

Sendo assim, intime-se a parte autora para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 3076-87.2016.811.0002

 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: LGFDS, LURIAN MANOELA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 88/93 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70362 Nr: 4743-31.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA MARIA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FRANCISCO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, ANNAVERA AURESCO ATTÍLIO - OAB:OAB/MT 7988, 

OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Certifico que, INTIMO a parte Autora para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443660 Nr: 8633-55.2016.811.0002

 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: WELLESON THIAGO JORTE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:MT 10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 118/123 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268779 Nr: 7503-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em conta a publicação da R. Decisão de p. 94 - DJE 10358 de 

16.10.2018 - PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. 

LEONARDO SÜLZER PARADA, OAB-MT 11846-B, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, COMPAREÇA NESTA ESCRIVANIA PARA RETIRAR A PEÇA DE 

IMPUGNAÇÃO DE P. 73, CONFORME DETERMINAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447549 Nr: 10704-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVARZEA FRIGORIFICO VARZEA 

GRANDE EIRELI-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 31, em que a douta Defensora Pública requer a 

extinção do feito, por não ter mais contato com a parte requerente e nem 

seus endereços ou telefones atualizados, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, 

parágrafo único, do CPC) e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil de 2015.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 238932 Nr: 308-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR VAZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:OAB/MT6974, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etcc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 98/100, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, e ao Banco Central, via 

BACENJUD, obtendo-se perante este último alguns endereços do(s) 

devedore(s) distinto(s) daquele(s) constante(s) dos autos, consoante 

respostas em anexo.

Desse modo, intime-se o exequente para ciência e manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito e direcionado a diligência a ser cumprida.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 254687 Nr: 12964-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DO VALLE FEITOZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 117/118, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, à Justiça Eleitora, via 
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SIEL, e ao Banco Central, via BACENJUD, aparentemente obtendo-se 

perante este último alguns endereços do(s) devedore(s) distinto(s) 

daquele(s) constante(s) dos autos, consoante respostas em anexo, 

sendo descipiendo por ora a expedição de ofício às empresas 

concessionárias de serviço pública com o mesmo fim.

Desse modo, intime-se o exequente para ciência e manifestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito e direcionado a diligência a ser cumprida.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 242529 Nr: 3735-09.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740/RS

 Vistos etc.(...) Anteriormente ao pedido de execução, a requerida efetuou 

o depósito do montante que entendeu devido (fls. 363), contudo, o credor 

não concordou com os cálculos e requereu o pagamento do 

remanescente.Diante da divergência na elaboração dos cálculos 

apresentados pelas partes, determinou-se a remessa dos autos ao 

Contador Judicial para elaboração de eventual estimativa remanescente 

(decisão de fls. 377), cujo balanço encontra-se às fls. 387.Às fls. 391, 

novamente o credor se opôs ao cálculo, observando que o Servidor da 

Contadoria não computou os pagamentos das custas e taxas judiciárias, 

nem mesmo o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça.A 

executada, às fls. 399/401, reconheceu que não contemplou todo o valor 

referente ao dano moral e as custas processuais, efetuando o depósito 

de R$ 3.141,73 e R$ 14.311,12 (fls. 404/405), respectivamente.Novo 

cálculo às fls. 406.Instados à manifestação, somente a parte exequente 

manifestou concordância com a estimativa (fls. 413) e a ré quedou inerte 

sem qualquer manifestação. Pois bem. Diante da concordância formal do 

autor e da concordância tácita da parte requerida acerca do cálculo 

trazido às fls. 406, homologo a estimativa para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.Proceda à transferência do valor depositado judicialmente 

na Conta Única para a conta bancária indicada pelo advogado (fl. 

411v).Intime-se pessoalmente o representante da empresa credora, nos 

termos do art. 450, § 3º, da CNGC.No mais, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC.Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios em 20% do valor do 

saldo remanescente, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.Procedam-se as 

alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento de 

sentença.Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 229855 Nr: 10103-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelzita Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMA CORRETA ADMINISTRADORA 

IMOBILIARIA LTDA- REPRESENTADA POR JOÃO BOSCO DE AQUINO 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Renove-se o mandado de fls. 82, fazendo constar que o Núcleo de 

Praticas Jurídicas da respectiva faculdade, nomeada para representar a 

parte requerida nos presentes autos, deverá receber a intimação, sendo 

que posteriormente, deverá comparecer na Secretaria Judicial com o 

objetivo de ser aberto vista dos autos, para posterior manifestação.

Destacando assim a desnecessidade de extração de cópia do processo 

para envio juntamente com o mandado.

Ademias, e. TJMT tem se filiado à Campanha de Sustentabilidade e 

Preservação do Meio Ambiente, a qual preconiza a economia de material 

de consumo, dentre eles o papel. Sendo certo que no mundo atual existem 

inúmeros meios eletrônicos para se obter cópia do processo.

Destarte, à vista da desídia dos prepostos da referida instituição de 

ensino, fato que tem prejudicado o andamento processual, determino seja 

oficiado ao Reitor da referida instituição, solicitando que informe/esclareça 

se está aceitará futuras nomeações para atuar como curador especial, 

encaminhando cópia desta decisão para conhecimento. Prazo: 10 dias.

 Caso a instituição opte por colaborar com o Judiciário, consigne que 

deverá regularizar as questões administrativas para fins de recebimento 

de intimação/notificação deste juízo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406017 Nr: 14552-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, ALAN LIMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/O, 

IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264, MURILO MASSOLI LEIRÃO - 

OAB:21.405/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se até a data da visita que a parte autora fará aos lotes da 

empresa requerida, a fim de formalizar eventual acordo em torno da lide, 

conforme posto no termo de audiência de fls. 115.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 492008 Nr: 9259-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDOR BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA, 

EDEGAR CARLOS CHIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:MT 6.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:86935, WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO - OAB:183770

 Vistos etc.

Apensem-se os presentes autos, ao processo principal (Execução nº 

3504-55.2005.811.0002 – Id. 80978), após conclusos para as 

deliberações pertinentes.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 202309 Nr: 12926-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, OMAR KHALIL - OAB:11682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica em apenso.

Após, intime-se o exequente para manifestar e requerer o que entender 

de direito.

 Intime-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 559365 Nr: 19925-66.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, 

APARECIDA DA SILVA, FABIO MAXIMO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de petição em que a parte exequente requer a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada.

 Contudo, o douto patrono da parte autora não apresentou na inicial os 

dados: comprovação do vínculo societário entre os sócios indicados na 

petição e a empresa executada (contrato social ou quadro de sócios e 

administradores da Receita Federal). Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para que 

complemente as informações faltantes, de acordo com o art. 134, §4º, e 

art. 319 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406354 Nr: 14766-50.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Assim, diante do supra fundamentado, 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.: 310088 Nr: 6116-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 107, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345525 Nr: 12272-52.2014.811.0002

 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: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI, ANA MARIA 

BARBOSA DE SOUZA, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, sandra lucia de 

oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição de fls. 68/69, onde a parte autora traz endereço 

atualizado para citação/intimação da requerida, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 23 de abril de 2019, às 16h20min.

Proceda à citação/intimação da parte requerida via mandado, observando 

o endereço aludido no petitório supra citado.

Cumpra-se, nos termos da decisão de fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113995 Nr: 9370-73.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GILGLIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264-MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise o petitório de fls. 100/101.

Em consulta ao Sistema Infojud, obteve-se o mesmo endereço fiscal 

daquele constante da inicial. Dessa forma, procedi consulta ao Sistema 

Siel, obtendo endereço distinto, consoante se observa nos espelhos que 

seguem em anexo.

 Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo 

Civil em vigência, cite-se/intime-se o requerido, VIA MANDADO, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 19 de março de 2019, às 16h20min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, I, do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428292 Nr: 26449-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA AQUINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2019, às 15h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391196 Nr: 6025-21.2015.811.0002

 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: JOSÉ FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PALEARE, SHEILLA FARIAS 

PALEARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - OAB:MT 

5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2019, às 14h40min.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 98408 Nr: 7726-32.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMIAS TANACO, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:OAB - TO 3485, 

GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, IVANILDO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:8213/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:OAB-MT 

7832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

 Em tramitação no presente feito dois pedidos de cumprimento de 

sentença.

1- Com relação ao cumprimento de sentença do credor Posto Carga 

Pesada em desfavor de Adomias Tanaco (fls. 346/347 e emenda de fls. 

360/361).

Para pagamento (decisão de fls. 353), a parte devedora/requerido fora 

intimada, contudo deixou transcorrer o prazo para liquidação espontânea 

(certidão de fls. 370).

Às fls. 372, o credor Posto Carga Pesada Ltda se manifestou no intuito de 

ser apreciada a integridade da petição de fls. 360/361.

Em apreciação ao referido petitório fora procedida consulta BacenJud (fls. 

377/378), a qual resultou inexitosa, oportunidade em que este juízo 

determinou a intimação do exequente para que indicasse outros bens 

disponíveis para penhora (fls. 379/380).

2- Com relação ao cumprimento de sentença do credor Mauro Paulo 

Galera Mari (advogado do Bradesco) (fls. 354/355).

Para pagamento (decisão de fls. 359), a parte devedora/autora foi 

intimada, contudo deixou transcorrer o prazo para liquidação espontânea 

(certidão de fls. 370).

Em atendimento ao requerimento de fls. 362/363, requereu consulta 

BacenJud, o que foi realizada juntamente com a primeira credora, 377/380, 

contudo sem êxito.

 Já no requerimento de fls. 381, postulou por consulta RenaJud e InfoJud, 

contudo, equivocadamente, direcionou o pedido para o autor Posto Carga 

Pesada que não é o seu devedor.

 Feitas as considerações acima, passo a decidir:

? Primeiramente, deverá ser consertado os polos do presente processo, 

conforme já determinado no primeiro parágrafo da decisão de fls. 377.

? Certifique-se acerca da manifestação do credor Posto Carga Pesada, 

concernente à decisão de fls. 379.

? Intime-se o credor Mauro Paulo Galera Mari a proceder a retificação do 

pedido constante de fls. 181, tendo em vista não ser credor do Posto 

Carga Pesada. Prazo: 10 dias.

 ? Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383660 Nr: 1173-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO SOUZA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864

 Vistos etc.(...) declaro o feito saneado, o que por consequência fixo 

como ponto controvertido a comprovação do nexo de causalidade entre 

os fatos narrados na inicial e a responsabilidade imputada à parte 

requerida (art. 331, § 2º primeira parte do CPC).Assim, defiro a prova 

postulada pelo requerido, consistente na pericial técnica. Para realização 

da perícia grafotécnica NOMEIO o Sr. LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ, recebendo suas correspondências na Rua J. Márcio, nº 58, 

Bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT, CEP: 78.030-010, Fone: (65) 

99974-4305, email: leandromfm@hotmail.com, devendo ser intimado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, formule sua proposta de honorários. 

Citada perícia grafotécnica visa a aferição de autenticidade da assinatura 

aposta pelo autor, Sr. Cícero Souza de Santana, no contrato acostado às 

fls. 54.Desnecessário o termo de compromisso nos termos do art. 422 do 

CPC, mas deverá motivar sua escusa, se for o caso (art. 423 do CPC). 

Intime-se a parte requerida para que deposite o valor da perícia, em cinco 

dias, tendo em vista ter esta requerida referida prova.(...Intimem-se os 

interessados para no prazo de cinco dias indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos (art. 421, §1 do CPC).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 421 do CPC). 

Faça-se constar as observações do art. 431-A e 432 do CPC. Na 

comunicação deverá constar a advertência de que os assistentes 

técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de dez dias, 

após a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de 

intimação (art. 433, § único do CPC). Na comunicação deverá constar a 

advertência de que os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de dez dias, após a apresentação do laudo do 

perito oficial, independentemente de intimação (art. 433, parágrafo único 

do CPC). Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423026 Nr: 23563-15.2015.811.0002

 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: QUEILA CECÍLIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.(...) Com efeito, o impugnante não comprovou suas alegações 

quanto à situação financeira da impugnada, trazendo aos autos meras 

alegações de que ele deveria, em tese, possuir bens e recursos 

financeiros e, portanto, ter condições de custear o processo.Assim 

sendo, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, consignando 

que está poderá ser revogada se comprovada a falta dos pressupostos 

legais para a sua concessão.(...) declaro o feito saneado, o que por 

consequência fixo como ponto controvertido a comprovação do nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida (art. 331, § 2º primeira parte do CPC).Assim, 

defiro a prova postulada pela requerida, consistente na pericial técnica. 
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Para realização da perícia grafotécnica NOMEIO o Sr. LEANDRO MANOEL 

FRANCO MARQUEZ, recebendo suas correspondências na Rua J. Márcio, 

nº 58, Bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT, CEP: 78.030-010, Fone: (65) 

99974-4305, email: leandromfm@hotmail.com, devendo ser intimado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, formule sua proposta de honorários. 

Citada perícia grafotécnica visa a aferição de autenticidade da assinatura 

aposta pela autora, Sra. Queila Cecília Martins da Silva, no contrato 

acostado às fls. 76.(...) Intime-se a parte requerida para que deposite o 

valor da perícia, em cinco dias, tendo em vista ter esta requerida referida 

prova. (...)Intimem-se os interessados para no prazo de cinco dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 421, §1 do 

CPC).Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para 

apresentação de laudo (art. 421 do CPC). Faça-se constar as 

observações do art. 431-A e 432 do CPC. Na comunicação deverá 

constar a advertência de que os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de dez dias, após a apresentação do laudo do 

perito oficial, independentemente de intimação (art. 433, § único do CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413979 Nr: 18899-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DE JESUS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos etc.

1 - Nada obstante o processo encontrar-se concluso para saneamento, 

constato que ainda se encontra pendente de cumprimento os seguintes 

itens: requisição de certidão atualizada do imóvel usucapindo ao RGI, bem 

assim certidão do Cartório Distribuidor local, conforme determinado na 

decisão inicial (fls. 60).

2 - Averiguou-se ainda que a parte requerida apresentou duas peças 

contestatória, devendo ser desentranhada a última protocolada, 

entregando-a ao seu subscritor.

 3 - Apesar das duas defesas apresentadas, o douto patrono da parte ré 

não se encontra cadastrado no Sistema Apolo, pelo que deverá ser feito.

 4 - Cumprido os itens acima, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433433 Nr: 3075-05.2016.811.0002

 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: VJSP, ODILZA SANTOS DE ABADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

Nada obstante a certidão de fls. 95, verifica-se que o membro do Parquet 

não fora intimado da sentença de fls. 78/80.

Em assim sendo, intime o Ministério Público da sentença, aguardando-se o 

trânsito em julgado, para posterior apreciação do pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 90/91.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425463 Nr: 24864-94.2015.811.0002

 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: ROSA MARIA ABREU E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Fernandes Roboredo 

- OAB:OAB-SP 89.774, DENNER B. MARCARENAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 249 e os documentos apresentados, proceda a 

retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo constar ESPÓLIO 

DE ROSA MARIA ABREU E SILVA, representado pelos seus herdeiros 

DONATO ANTUNES DA SILVA, ROSANO ELSON DA SILVA e ROSE NEIZE 

MARIA DA SILVA.

Cumprido o item acima, conclusos para sentença..

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409244 Nr: 16264-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR BISPO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. 

DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI DUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que as partes estão devidamente 

representadas e não há nulidades a serem sanadas.

As partes informaram às provas que pretendem produzir.

Desse modo, passo a análise da preliminar levantada.

 Da falta de interesse de agir - Quanto a alegada preliminar, entendo que 

não deve prosperar, pois, segundo Humberto Theodoro Júnior, interesse 

de agir “é a necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial”.

 Dessa forma, o fato de a parte autora não ter juntado documentos hábeis 

a comprovar os danos eventualmente sofridos, não retira a possibilidade 

de discussão judicial acerca do dano moral.

 Nesta seara, diz-se que está presente o interesse de agir quando o autor 

tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem 

pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte ex 

adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou 

seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na 

sua condição jurídica.

 Assim, visualizo que o autor tem interesse de agir visando reparação de 

danos, portanto, rejeito a preliminar arguida.

Dou o feito por saneado.

Por outra banda, defiro a prova requerida pelo autor consistente na prova 

testemunhal (fls. 86).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 

2018, às 14h00min.

Advirto que as testemunhas deverão ser intimadas nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 442600 Nr: 8124-27.2016.811.0002

 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: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA PERCÍLIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDINO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Segovia Moreira - 

OAB:17140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro o petitório, e no impulso do processo, determino a 

intimação da parte autora para manifestação nos autos, requerendo o que 

entender de direito, consignando que acaso solicite-se consulta pelo juízo, 
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necessário se faz o número do CPF do requerido. Prazo: 10 dias.4 - 

Cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002087-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE LEMES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002087-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDLAINE LEMES DE MIRANDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por EDLAINE LEMES DE 

MIRANDA em desfavor de LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o 

recebimento da indenização do seguro DPVAT no máximo indenizável. 

Determinada a emenda à inicial e intimação da autora para manifestar 

ausência de interesse de agir (id. 12874432), esta peticionou informando 

que juntou a negatória do pedido administrativo no id. 12315421. E os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. 

É cediço que o sistema judiciário brasileiro prestigia a observância ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Todavia, conforme 

mencionado na decisão que determinou a emenda a inicial, o Supremo 

Tribunal Federal exarou o entendimento de que a exigência do prévio 

requerimento administrativo, como condição para o regular exercício do 

direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. No caso, conquanto a requerente tenha apresentado o 

comprovante de protocolo do requerimento administrativo, restou evidente 

que esta carece de interesse de agir. Isso porque, o requerimento 

protocolado na via administrativa sequer foi aceito/cadastrado pela 

seguradora em razão da ausência de documentos necessários ao 

andamento do feito (id. 12315421). Destaco que, a promovente instruiu a 

exordial apenas com a cópia da primeira página do requerimento 

administrativo, não comprova tê-lo instruído com os documentos 

necessários à regulação da indenização por Invalidez Permanente, sendo 

certo que a relação de documentos está disponível no site da Seguradora 

L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Per

manente.aspx). Consigna-se que, embora a jurisprudência entenda que 

não é necessário o esgotamento das vias administrativas, no caso o 

requerimento administrativo formulado pela parte autora sequer foi aceito 

pela seguradora de modo que inexiste procedimento para pagamento da 

indenização na esfera administrativa. De outro norte, não é o caso de 

aplicação da regra de transição estabelecida pelo STF no RE 631240, para 

determinar a suspensão do feito até o deslinde do processo 

administrativo, haja vista que a presente ação foi proposta após o referido 

julgado. Corroborando com a situação exposta nos autos, o seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações ajuizadas após a conclusão do 

julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo 

como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que 

caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.” (Ap 

132736/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

Logo, admitir que o interesse de agir está demonstrado com o mero 

protocolo do requerimento administrativo, sobretudo destituído dos 

documentos necessários à regulação do sinistro, burlaria a orientação 

jurisprudencial da Excelsa Corte de que “O requerimento administrativo 

prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011). Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse 

processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais; deixo 

de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a 

inexistência de contraditório. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a 

gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência 

ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003315-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003315-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEYTON FRAGOSO DE JESUS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

Vistos. Retifico em parte da decisão de id. 17140205, para constar que a 

data designada para a realização da audiência de conciliação é 23 de abril 

de 2019, às 17horas. Intimem-se. Várzea Grande, 18 de dezembro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005894-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO NUNES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA ROLDAO (RÉU)

Outros Interessados:

Cristiano Felipe da Cruz Aragão Vasconcelos (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

SHIRLEY PIRES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

THAYLA CRISTINA REVELES PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDWALDO IZIDORO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MABRE SPADINI IZIDORO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEVAIR GONCALINA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDILENA APARECIDA BORGES GALINDO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

TIAGO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NICODEMO MARCIANO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Pereira Galindo Filho (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005894-92.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): HELIO NUNES DE CARVALHO RÉU: MANOEL PEREIRA 

ROLDAO Vistos. Em análise dos autos consta-se que não há informação 

quanto à intimação do Município de Várzea Grande. Outrossim, verifica-se 

que não houve a citação do requerido MANOEL PEREIRA ROLDÃO e os 

confinantes LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGÃO e seu esposo CRISTIANO 

FELIPE DA CRUZ ARAGÃO VASCONCELOS, bem como TANCREDO LAET. 
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Ainda, consta no id. 17092210, petição em que EDSON VENTURA DA 

COSTA, requer a intervenção de terceiro nos autos, bem como a 

manutenção da posse, informando a interposição de ação . Isto posto, 

determino: I - Certifique quanto ao envio e retorno da correspondência 

expedida. Na ausência de intimação ou manifestação, deverá ser 

expedido novo mandado de intimação. II – Diligencie quanto à citação do 

requerido; III – Expeça-se mandado de citação dos confinantes Luziana 

Pinheiro Dias Aragão e Cristiano Felipe Da Cruz Aragão Vasconcelos, bem 

como de Tancredo Laet. Com relação a esse último, deverá ser observado 

o endereço informado pelo autor na petição de id. 10040805 e imagem do 

Google Maps (id. 10040851). IV – Intime-se o autor para manifestar quanto 

à petição de id. 17092210, no prazo de 10 (dez) dias. V – Proceda a 

associação do presente feito com o de n. 1010860-30.2018.8.11.0002. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1010722-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

EPIFANIA DE MIRANDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

mayk hellermen pereira ferraz (RÉU)

LUARA BRAZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010722-63.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EPIFANIA DE MIRANDA CAMPOS, ANTONIO DE CAMPOS RÉU: 

MAYK HELLERMEN PEREIRA FERRAZ, LUARA BRAZ DA SILVA Visto. 

Trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por EPIFÂNIA DE MIRANDA CAMPOS e ANTONIO DE CAMPOS em 

desfavor de MAYK HELLERMEN PEREIRA FERRAZ e LUARA BRAZ DA 

SILVA. Na decisão constante no id. n. 16934874, foi determinada a 

emenda à inicial, para que os autores comprovem a propriedade sobre o 

bem, juntando cópia da matrícula do imóvel com registro de propriedade em 

seu nome, ou adequar a exordial a ação cabível, além de comprovar a 

hipossuficiência. A parte autora peticionou informando que o imóvel em 

litígio foi adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, em que a 

propriedade somente se transfere ao beneficiário contemplado após a 

quitação do financiamento perante a Caixa Econômica Federal, ficando o 

imóvel em nome do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Ainda, 

juntou documentos para comprovar a hipossuficiência de recursos. E os 

autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em 

análise aos autos, verifico que o autor, devidamente intimado na pessoa 

do seu procurador, para que apresentasse emenda comprovando a 

propriedade sobre o bem, peticionou informando não ser o proprietário do 

imóvel ainda. Ocorre que, como mencionado na decisão que determinou a 

emenda à inicial, a ação de imissão na posse funda-se no direito de 

propriedade o que se comprova com a transcrição na matrícula do imóvel. 

Assim, conquanto os autores demonstrem ter adquirido o imóvel em litígio 

por meio de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal (id. 

16884739), a transferência do domínio somente ocorre após o registro do 

contrato no registro imobiliário, tendo em vista os arts. 1.245, caput, e § 1º, 

do CC e 168, II, e da Lei nº 6.015/73, de modo que não há como permitir a 

reivindicação sem registro da escritura às margens da matrícula. Dessa 

forma, há óbice formal ao deferimento do pedido de reivindicação na 

posse, pois não observado o disposto no art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 

70/66. Neste sentido, é a Jurisprudência: “RECURSOS DE APELAÇÃO – 

(...) AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO – 

ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DA 

TITULARIDADE – AÇÕES ANULATÓRIAS – ÁREAS QUE AINDA SÃO DE 

PROPRIEDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS REGISTRADOS – 

MATRÍCULAS NÃO DESFEITAS, ANULADAS, EXTINTAS OU RESCINDIDAS 

POR SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO 

SISTEMA REGISTRAL – DIREITO DE DEFESA DOS ATUAIS 

PROPRIETÁRIOS ASSEGURADO NO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 

267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA – 

HONORÁRIOS – CONDIZENTES COM O PREVISTO NO ART. 20, §§3º E 4º 

DO CPC/173 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA 

DESPROVIDO E DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.1- “(...) .5- Para o 

ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos 

específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) 

a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 

1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). 6- O registro imobiliário é 

imprescindível para a comprovação da titularidade do domínio, pois, 

ausente o registro, não há provas da propriedade, sendo juridicamente 

impossível o ingresso de ação reivindicatória, devendo, nestes casos, o 

feito ser extinto sem julgamento do mérito pela ausência de uma das 

condições da ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.7- (...).” (Ap 

48860/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018) No caso, consigna-se que foi oportunizado ao autor que 

adequasse a ação e os pedidos, contudo realizou a emenda para juntar 

cópia da matricula sem a transcrição do contrato firmado com a Caixa, fato 

que impede a o prosseguimento da ação. Logo, impõe-se a extinção da 

ação Reivindicatória sem apreciação do mérito, por ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, deixo de condenar ao pagamento de honorários 

sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório. Todavia, tendo 

em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 18 de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000263-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004373-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARQUES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004373-15.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUAN MARQUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
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Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em 

julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar 

no polo ativo da demanda Luan Marques e no polo passivo Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros. Intime-se o devedor Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

16275246, 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. PESSI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. PESSI - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que as partes celebraram 

acordo no id. 12633164 o qual foi homologado com a consequente 

suspensão do cumprimento de sentença até o integral cumprimento do 

pacto (id. 12807457). No entanto, a parte exequente informou o 

descumprimento do acordo pela parte executada, razão pela qual o 

processo deverá retomar o seu curso normal a teor do art. 922, parágrafo 

único, do CPC. Pois bem, inicialmente determino que sejam retificados os 

registros dos autos para constar no polo ativo Deonise Indústria e 

Comércio de Gelo Eireli – ME e José Junior Giacobbo e no polo passivo L. 

Pessi – Me e Leandro Pessi & Cia Ltda. – ME. Outrossim, diante do 

descumprimento do acordo homologado em juízo, venha à parte executada 

realizar o pagamento do saldo remanescente indicado no id. 16803177, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem pagamento, determino 

que seja expedidos ofícios as empresas Tam Linhas Aéreas, Gol Linhas 

Aéreas, Azul Linhas Aéreas e Avianca Linhas Aéreas, para que informe a 

este juízo a eventual existência de crédito que as executadas possuam 

perante as referidas empresas. Caso positivo, deverá as empresas 

consignar em juízo o valor até o limite da execução, quando de seu efetivo 

pagamento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PEREIRA DE CRISTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001395-31.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: VILSO PEREIRA DE 

CRISTO Vistos etc. A parte exequente compareceu nos autos (id. 

16477017) alegando que no endereço do executado encontra-se em 

funcionamento a empresa L. Lopes de Resende – ME (Massote 

Supermercado), atuando no mesmo ramo de atividade, fato este que pode 

evidenciar a sucessão de empresas. Assim, requereu a intimação do 

proprietário da referida empresa para que esclareça a forma de aquisição 

do seu estabelecimento e se possui alguma relação com o executado, sob 

pena de ser incluído no polo passivo na condição de sucessor. Pois bem, 

compulsando os autos observo que o polo passivo da presente execução 

é composto pelo Sr. Vilso Pereira de Cristo, pessoa física, fato este que 

por si só inviabiliza a tese apresentada pela exequente, qual seja, 

sucessão de empresa, razão pela qual indefiro o pedido retro. No impulso, 

determino que a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos 

ao atual endereço do executado para posterior expedição de mandado 

visando a sua citação ou requeira o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011013-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011013-63.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A EXECUTADO: TOP CONSTRUCOES E 

IMOBILIARIA LTDA Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011192-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011192-94.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

HAZAMA TRANSPORTES EIRELI - ME REQUERIDO: RODOESTE - 

IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA Vistos. Inicialmente, venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Outrossim, determino venha a parte 

autora, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o Ato 

Constitutivo da empresa requerente, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011124-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ALICERCE LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011124-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERIDO: 

CERAMICA ALICERCE LTDA - ME Vistos. Venha à parte autora, em 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 

456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011137-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA AMORIM CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011137-46.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: ELLEN CRISTINA 

AMORIM CAMPOS Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003493-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 15/02/2019, às 09h00, na Sede da 

Empresa MEDIAPE localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 01-B, 

Bairro Centro Norte – CEP 78.005-340 –CUIABÁ – MT, Telefone (65) 

99201.1425

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, retro. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007893-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 4672-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AUDINOR GERMANO DA ROSA, TATIANA 

BARBOSA FARIAS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6662, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - 

OAB:11.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376205 Nr: 23908-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES CANOFF, GLAUCIA REGINA OLIVEIRA 

LEITE CANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 192

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283251 Nr: 2092-45.2012.811.0002

 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: CRISTIANE MIRANDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DA CRIANÇA - AMIGO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE GOIÂNIA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:MT 8.934/MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:PE 23.748, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

petição inicial para condenar solidariamente o requerido Hospital da 

Criança e a denunciada Nobre Seguradora, esta, conduto, no limite da sua 

responsabilidade contratual, ao pagamento a título de indenização por 

danos morais na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 

favor da autora, que deverá ser atualizado nos termos da fundamentação 

supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 
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serviços e o tempo despendido (CPC - § 2º, do art. 85).Transitada em 

julgado, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, mediante as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 13 de dezembro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341920 Nr: 9468-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI GUERRA TELES, ESPOLIO DE JOSE ARI DOS 

SANTOS, WEVERTON CORREIA DOS SANTOS, BMDS, SUELEN VANESSA 

DOS SANTOS, WALEF MELO DOS SANTOS, MIRIAN MARTINS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILDE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, Fabio Matheus 

Marques - OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Intimo as partes a respeito da perícia designada nos autos, que terá seu 

início no dia 28/01/2018, às 15h00, a ter lugar no balcão da Secretaria 

deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316689 Nr: 13053-11.2013.811.0002

 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: MARCO VALERIO DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS E CARVALHO CONSULTORIA LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Diante do exposto, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da 

CNGC, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora 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 

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): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 “Vistos. Considerando o acima constatado, diante da publicação do edital 

(fls. 240), e o transcurso de prazo para apresentar defesa sem 

manifestação da parte requerida citada por edital (fls. 242) e, nos termos 

do inciso II, do art. 72, do Código de Processo Civil, nomeio como 

CURADOR ESPECIAL, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

do requerido. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 483895 Nr: 4317-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDES MIGUEIS FARO, MARIA IZABEL TEIXEIRA 

FARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 483895

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de restauração de autos em que a parta autora 

pugnou pela concessão de prazo para apresentação de documentos, o 

que foi concedido por este juízo, contudo até a presente data a parte 

autora não carreou nada ao feito.

Assim, considerando que os documentos que deve a parte autora 

apresentar, tanto neste procedimento como no apenso Cód. 483894, são 

de extrema importância para o regular prosseguimento de ambas as 

demandas, DETERMINO que parte autora apresente os indispensáveis 

documentos das duas ações, no prazo de 20 dias, sob pena de presumir 

desinteresse no prosseguimento da ação de reintegração de posse (Cód. 

12796), com a consequente perda do objeto dos embargos de terceiro 

(Cód. 12793, em apenso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2018.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 422682 Nr: 23392-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENO LEITE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Autos n.º 422682

Vistos, etc.

Diante da contumácia do perito nomeado no processo, o qual apesar de 

devidamente intimado no mês de junho/2018 para manifestar seu interesse 

na realização na perícia designada nos autos até o presente momento 

manteve-se inerte, o desconstituo do encargo diante do seu flagrante 

desinteresse, bem assim porque o processo não pode ficar paralisado por 

prazo indeterminado.

Ato contínuo, em sua substituição nomeio a Sra. Regina Pagliuso Siqueira 

de Oliveira, podendo ser localizada na Rua das Araras Azuis, n. 55, 

Quadra 33, Lote 03, Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, em 

Cuiabá-MT, CEP.: 78.075-871, Tel: (65) 3664-3643, (64) 8403-5804 ou (65) 

8479-3643, a qual deverá ser intimada dos termos da decisão de fls. 

207/208.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2018.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397413 Nr: 9987-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA MARTINS DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, MARIA LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 AUTOS N.º 397413

Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião em que ainda não houve êxito na citação 

dos confinantes (lote 04 e 06 – fl. 34) e de todos os herdeiros do espólio 

de Lourenço Boabaid.

Realmente, tem havido bastante dificuldade na citação dos competentes 

herdeiros do espólio, o que é de conhecimento deste juízo à vista das 

inúmeras ações desta natureza em face do espólio de Lourenço Boabaid.

Assim, foi possível constatar nos inúmeros processos que apenas os 

herdeiros Leila Maria Boabaid Levi, Louriza Soares Boabaid, Ana Maria 

Boabaid de Carvalho Couto e Walter Nunes da Silva Boabaid têm sido 

citados nos seguintes endereços, respectivamente: 1) Rua 09, Q. 28, 

casa 217, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT; 2) Rua Santo 

Antônio, n. 106, Centro, Chapada de Guimarães-MT (referência 

Bordadeiras de Chapada); 3) Rua 29, casa 213, Bairro Boa Esperança, 

Cuiabá e 4) Rua dos Limoeiros, n; 435, Bairro São Francisco, 

Comodoro-MT.

As requeridas Lucila Soares Boabaid e Terezinha Maria de Santana não 

têm sido encontradas em nenhuma das diligências.

No caso dos autos, observo que apenas o requerido Walter e a requerida 

Leila foram citados (fls. 122 e 164), ao passo que a requerida Ana Maria, 

embora o meirinho tenha se deslocado até a sua residência, não deixou 

cópia da inicial como nenhum parente próximo que pudesse levá-la ao 

conhecimento formal desta ação.

Nesse caminho, determino a expedição de novo mandado de citação no 

endereço acima descrito (item “3”) visando a citação da requerida Ana 

Maria, bem como expeça-se carta precatória à Comarca de Chapada de 

Guimarães (item “2”) visando a citação da requerida Louriza.

Outrossim, determino que a parte autora manifeste acerca da certidão de 

fl. 151 que informa a não citação dos confiantes.

 Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010871-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SOUZA SOBRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON SARAIVA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010871-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARINEIDE SOUZA SOBRAL RÉU: EDISON SARAIVA DE SOUZA Vistos, 

etc. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 

do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Conveniente à 

justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 19/02/2019, 

às 17h. Venha o autor apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da publicação da presente (§4º, art. 357, CPC). 

Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do CPC, cite-se a 

requerida para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que 

o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 564, 

caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir daí o 

rito do procedimento comum. Intime-se a parte autora. Expeça-se o 

necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002735-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LAURI LUIS KUHN (TESTEMUNHA)

DOMINGOS LUCIANO DA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002735-44.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CASSIA SINHORATTI EXECUTADO: ALDAIR BORGES FERREIRA DA 

ROCHA Vistos etc. A parte exequente compareceu nos autos (id. 

16477017) alegando que no endereço do executado encontra-se em 

funcionamento a empresa L. Lopes de Resende – ME (Massote 

Supermercado), atuando no mesmo ramo de atividade, fato este que pode 

evidenciar a sucessão de empresas. Assim, requereu a intimação do 

proprietário da referida empresa para que esclareça a forma de aquisição 

do seu estabelecimento e se possui alguma relação com o executado, sob 

pena de ser incluído no polo passivo na condição de sucessor. Pois bem, 

compulsando os autos observo que o polo passivo da presente execução 

é composto pelo Sr. Aldair Borges Ferreira da Rocha, pessoa física, fato 

este que por si só inviabiliza a tese apresentada pela exequente, qual 

seja, sucessão de empresa, razão pela qual indefiro o pedido retro. No 

impulso, determino que a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

nos autos ao atual endereço do executado para posterior expedição de 

mandado visando a sua citação ou requeira o que entender de direito para 

o deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010825-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010825-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

VALQUIRIA ALVES DE AQUINO RÉU: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, ALENCAR FARINA Vistos. Valquiria 

Alves de Aquino ajuizou a presente “ação de indenização” em desfavor 

de Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia Ltda – Epp e Alencar 

Farina, aduzindo, em síntese, que em janeiro/2016 fez uma consulta de 

rotina com o 2° requerido Alencar, sendo orientada a fazer um 

procedimento cirúrgico na vesícula biliar. Sustenta que realizou a cirurgia 

em 22.01.2016 no Hospital requerido, contudo, um dia após o 

procedimento seu estado de saúde piorou e mesmo a requerente 

reclamando de dores o 2º requerido deu alta médica em 24.01.2016. 

Afirma que após três dias retornou ao hospital e diante da gravidade foi 

determinada a internação com urgência, sendo encaminhada para a Santa 

Casa da Misericórdia em Cuiabá/MT. Alega, ainda, que o seu estado de 

saúde continuou piorando tendo inclusive adquirido uma infecção 

hospitalar. Ressalta que, os sintomas apresentados no dia seguinte da 
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cirurgia coincidindo com a alta hospitalar podem ter causados essa 

contaminação, portanto, os requeridos foram negligentes ao dar alta 

hospitalar à requerente nas condições em que se encontrava. Por fim, 

alega que em decorrência da situação, ficou meses sem poder trabalhar, 

sobrevivendo financeiramente com ajuda de amigos e familiares, bem 

como necessita da ajuda de terceiro para realizar hábitos cotidianos. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado aos requeridos o pagamento imediato de pensão vitalícia no 

valor de R$ 5.398,00 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais). É 

necessário. Decido. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelo 

médico e pelo hospital ao genitor do autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90. A propósito, 

veja o entendimento proferido pelo colendo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso sobre a matéria em discussão: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA O 

HOSPITAL E O PLANO DE SAÚDE – DESPACHO SANEADOR – 

ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A responsabilidade do hospital, 

com personalidade jurídica de direito privado, submete ao regime 

disciplinado pela Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, ante 

a patente relação de consumo existente entre o prestador de serviço 

(hospital) e o consumidor (autor).” (TJMT - AI 152302/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015). “RECURSO ESPECIAL: 1) 

RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

ERRO DE DIAGNÓSTICO DE SEU PLANTONISTA - OMISSÃO DE 

DILIGÊNCIA DO ATENDENTE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR; 2) HOSPITAL - RESPONSABILIDADE - CULPA DE 

PLANTONISTA ATENDENTE, INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL ANTE A CULPA DE SEU 

PROFISSIONAL; 3) MÉDICO - ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO - 

CULPA SUBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL - 4) 

ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA - 

IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL - SÚMULA 

7/STJ. 1.- Serviços de atendimento médico-hospitalar em hospital de 

emergência são sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. 2.- A 

responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu 

profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensada 

demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos 

decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no 

atendimento. 3.- A responsabilidade de médico atendente em hospital é 

subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a 

regra de inversão do ônus da prova (CDC. art. 6º, VIII). (...)” (STJ - REsp 

696.284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2009, DJe 18/12/2009) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência técnica da autora é evidente, diante da especificidade da 

matéria atinente à prova a ser produzida, que exige conhecimentos 

técnicos na área da medicina, ao passo que os requeridos possuem 

melhores condições para comprovar se o tratamento realizado na autora 

foi o adequado. Realmente, dispõe o inciso VIII, art. 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor que “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”. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, vislumbro 

que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde 

ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido de tutela está atrelado à 

matéria de fundo da demanda, e não há, ao menos por ora, prova segura 

nos autos que demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano. 

Isso porque, embora haja documentação médica acostada nos autos, não 

há como se concluir, em sede de cognição sumária, que o fatídico 

diagnóstico ocorreu por fatores decorrentes da conduta da empresa 

requerida, ou por negligência de seu médico funcionário, tal como 

colocado em juízo. Assim, impor à requerida a obrigação de arcar, de 

plano, com as necessidades mínimas da autora, de proceder com o 

pagamento de pensão vitalícia, implicaria em reconhecer de forma sumária 

a responsabilidade civil dessa, sem sequer lhe oportunizar o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. Em última análise, consigne-se que em se 

tratando de verba alimentar prevalece à irreversibilidade do provimento 

jurisdicional, ainda mais porque não submetido ao contraditório e à 

instrução probatória. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na inicial. Por fim, 

defiro o pedido de apresentação dos exames de imagem, os quais 

deverão ser apresentados na Secretaria deste juízo, podendo assim, a 

parte requerida ter acesso aos documentos. No impulso, à vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), designo audiência 

de conciliação para o dia 13/02/2019, às 15h30min 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. Citem-se os requeridos, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RICCI MAQUINAS LTDA RÉU: A.F DE FARIAS Vistos etc. Tendo em vista a 

não citação da parte requerida, bem como diante do pugnado pela 

requerente quanto a citação da sócia da empresa requerida no Id. 

16829931, procedi com a busca de endereço nos órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud e Siel- Sistema de 

Informações Eleitorais), onde obtive os seguintes endereços: Arcanja 

Figueredo de Farias: -Avenida G Botelho Campos, n. 2059, Bairro Cristo 

Rei, Várzea Grande/MT, CEP 07811-807; -Rua Geraldo M Pereira, n. 25 ou 

201, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP 30840-380; -Rua Rio Grande 

do Sul, n. 318 ou 338, Bairro Jardim Lindoia, Goioere/PR, CEP 87360-000; 
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Assim, determino que seja expedido novas cartas visando a citação da 

sócia da empresa requerida, sendo que estas deverão ser enviadas nos 

endereços indicados. Outrossim, designo nova audiência de conciliação 

para o dia 25/02/2019, às 14h:30min 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. Consignem-se as deliberações contidas no Id. 13913269. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT0004801A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000610-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS RÉU: RAIMUNDO MARQUES 

FILHO, KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL 

Vistos etc. Defiro em parte o pedido de Id. 16963650, razão pela qual 

determino que seja expedido novo mandado de intimação. Outrossim, 

ressalto a parte autora 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, cabendo a esta, interessada que é no desenlace do processo, 

contatar o Meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da diligência. 

Destarte, uma vez requerida à condução e deferida à providência, o que 

tenho como acolhida no presente caso, caberá à parte solicitante contatar 

o Oficial de Justiça tão logo este esteja em posse do Mandado, com vistas 

ao oferecimento dos meios a que se comprometeu. Outrossim, diante da 

proximidade da audiência de conciliação designada nos autos 

(17/12/2018), redesigno a respectiva solenidade para o dia 25/02/2018, às 

16 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Consignem-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 4945870. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010997-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA CABRAL (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010997-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

FERNANDA OLIVEIRA CABRAL REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Fernanda Oliveira Cabral promove ação 

de indenização por danos morais com tutela de emergência em face de 

Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, cujo nome empresarial é 

Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, sustentando, em 

síntese, que ingressou na instituição no segundo semestre do ano de 

2015, obtendo financiamento de 96,60% perante o fies. Contudo, no mês 

outubro/2018 foi surpreendida com a cobrança de valores extras 

realizada pela requerida referente a mensalidades dos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2018, no valor de R$ 1.272,60 cada uma, bem 

como nos valores de R$ 4.862,94 e R$ 2.844,72 atinente a mensalidades 

vencidas em julho/2016 e julho/2018, respectivamente, além de mais 06 

parcelas/mensalidades no valor de R$ 442,12, cada uma, referente ao 2º 

semestre de 2016. Afirma que foram pagas todas as mensalidades 

atinente ao ano letivo de 2016, tanto é que no extrato de quitação de 

débitos do ano de 2017 não há cobrança de valores extras. Destaca 

também que a instituição de ensino vem cobrando valores a maior do que 

o pactuado pelo FIES, tendo a requerida apresentado justificativa de que o 

FIES “não cobriria a integralidade dos valores das semestralidades cujos 

valores tenham sido ‘majorados’ e, portanto, a diferença apurada seria 

cobrada em contrato apartado” (sic). Afirma que as cobranças são 

indevidas e que se continuarem podem impedir a autora de obter a 

renovação do contrato do FIES e a consequente rematrícula para o 

próximo semestre. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a requerida a realizar a rematrícula dos semestres 

subsequentes, até a decisão final da presente demanda; suspender 

imediatamente qualquer cobrança que exceda o previsto no contrato do 

FIES; ainda emitir os boletos referentes ao valor do semestre no 

percentual de 3,40%, bem como não incluir o nome da requerente no 

cadastro de inadimplentes por qualquer cobrança excedente ao previsto 

no contrato do FIES e não criar embaraço ao uso do Portal Acadêmico e 

os serviços disponíveis pela instituição de ensino. No mérito pugna pela 

declaração de inexistência da dívida cobrada e indenização. É a síntese 

do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR - APLICABILIDADE DO CDC - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MATRÍCULA E 

MENSALIDADE ESCOLARES ATÉ O FINAL DO CURSO - COMPROVADO 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É inegável que entre instituições de ensino e alunos existe 

uma relação contratual de prestação de serviços, que se enquadra 

perfeitamente na definição de relação de consumo, regrada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em relação 

ao  fo rnecedo r .  ( . . . )  (TJMA -  APL  0557762014  MA 

0000292-25.2012.8.10.0029, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Publicação 23/04/2015). Neste prisma, 

vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma 

vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese 

em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar se a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Nesse caminho, da análise dos autos 

verifica-se que as parcelas/mensalidades vencidas no ano letivo de 2016 

(R$ 442,12 e R$ 4.862,94) carregam uma carga de dúvida quanto a sua 

exigibilidade, porquanto no “Extrato Financeiro do Aluno” não há 

informações de mensalidades atrasadas pela autora referente ao aludido 

ano letivo que justificasse a cobrança de valores extras. Os valores no 

importe de R$ 2.844,72 e R$ 1.272,60, com vencimento em julho, outubro, 

novembro e dezembro de 2018, também não apresentam segurança que 

justifique sua cobrança, pois não corresponde a diferença da prestação 
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da mensalidade praticada pela instituição de ensino e o valor liberado pelo 

FIES (R$ 9.540,00 – R$ 7.889,22 = R$ 1.650,78 – id. 17047896), tampouco 

apresenta regularidade nos valores, a colocar em dúvida a legalidade da 

cobrança. Já no tocante a cobrança a diferença de valores que se 

distancie dos termos do contrato celebrado com o FIES, é de se 

considerar que não tendo à autora pactuado novo contrato com a 

instituição de ensino que demonstre a ciência inequívoca da exigência de 

pagamento de diferença de valores, deve-se ponderar pela vedação de 

qualquer cobrança que não esteja dentre dos limites inicialmente pactuado. 

Sobremais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e as razões da 

sua cobrança, nestes casos, é exclusiva da instituição de ensino 

requerida. Outrossim, não há que se por em dúvida a presença do “perigo 

de dano”, pois a persistência na cobrança de valores, cuja exigibilidade 

recai dúvidas, pode obstaculizar a realização da rematrícula da autora e 

demais direitos inerentes ao ensino, tal como renovação do contrato do 

FIES, bem assim possibilita a inscrição em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade da cobrança, podendo ser revista a qualquer momento desde 

que superado os requisitos da tutela de urgência. Ademais, inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o 

pedido for julgado improcedente, poderá proceder com a devida cobrança 

dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, 

suspendo a cobrança dos valores aqui questionados (R$ 442,12, R$ 

4.862,94, R$ 2.844,72 e R$ 1.272,60), bem assim de eventual cobrança 

excedente que não esteja prevista no contrato de financiamento do FIES e 

que a parte autora não tenha ciência ou anuído. Por conseguinte, 

determino que a requerida promova a rematrícula da autora referente ao 

próximo semestre letivo, assim como se abstenha de criar óbices ao aluno 

em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços 

educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir o nome 

da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a 

respeito dos valores ora questionados ou que realize a exclusão caso já 

tenha inserido. Ainda, determino que a requerida emita os boletos do 2º 

semestre de 2018 considerando apenas o percentual de 3,40% previsto 

no contrato do FIES, salvo se as partes tiverem firmado outra espécie de 

contrato para a hipótese dos autos. Fixo multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 

537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da 

presente liminar. No impulso, 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 25/02/2019, 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, 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 à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011061-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

iuni educacional - unic cuiaba (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011061-22.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MAYARA RONDON DE SOUZA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

CUIABA Vistos, Mayara Rondon de Souza promove ação declaratória de 

inexistência de débito c/c obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência c/c indenização por danos morais em face de Iuni 

Educacional – Unic Cuiabá, sustentando, em síntese, que ao tentar realizar 

um seguro junto ao Banco Bradesco no mês de novembro/2018, foi 

negado a contratação do serviço, em razão de seu nome constar nos 

órgãos de proteção ao crédito (SCPC/ SERASA), em virtude de um 

suposto débito com a requerida no valor de R$ 138,60 (cento e trinta e oito 

reais e sessenta centavos), tendo como referência o contrato de nº 

AG00000003714476. Contudo, afirma que desconhece o respectivo 

débito, e que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual requer a 

concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como no mérito requer seja declarada 

a inexistência do débito ora questionado. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “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.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

17077187 e 17077560, em virtude de suposto débito com a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de 

medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 
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constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e 

sessenta centavos), tendo como referência o contrato de nº 

AG00000003714476, respectivamente, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/02/2019, 

às 17h 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 à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005327-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES OAB - MT18750/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005327-61.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos, etc. Sigma Produtos Alimentícios 

Ltda., devidamente qualificada nos autos em referência, propôs o 

presente ação de execução de título extrajudicial em face de Compre Mais 

Supermercados Ltda., igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia descrita nos autos devidamente atualizada. No 

curso do processo este juízo tomou conhecimento acerca da decretação 

da falência da empresa executada em virtude de estar à época em 

substituição legal junto ao juízo da 4ª Cível desta Comarca, conforme 

Portaria n. 753/2016-PRE, razão pela qual a demanda foi suspensa e 

determinado que a exequente providenciasse a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar (id. 9239229). Decorrido o prazo de suspensão 

a parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito (id. 17140690). 

Após, os autos vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. 

Da análise dos autos verifico que o processo é de ser extinto em virtude 

da perda superveniente do objeto decorrente da convolação em falência 

do executado. Com efeito, a decretação da falência do executado impõe a 

suspensão da presente execução, sem data limite para sua interrupção, 

impossibilitando, inclusive, que novos atos expropriatórios sejam 

realizados, de modo que compete ao credor a busca pela satisfação de 

seu crédito perante o juízo falimentar. Efetivamente, não cabe mais contra 

o executado a propositura ou prosseguimento de execuções individuais, 

sendo facultado ao credor habilitar seu crédito junto à massa falida, 

integrando o concurso universal de credores, no intuito de aguardar o 

pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar. 

Nesse ensejo, verifica-se que a presente execução perdeu seu objeto, 

pois não faz sentido manter os autos suspensos por prazo indeterminado, 

quando já não é mais possível dar executoriedade ao título que a embasa, 

à vista da convolação em falência do executado. O Superior Tribunal de 

Justiça, em recente julgado, pontou acerca da possibilidade de extinção 

das execuções suspensa em virtude da decretação da falência. In verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO 

DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. 

POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A 

QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. (...) 2. O 

propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve 

ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. (...) 4. 

Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, 

que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções 

movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida 

cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas 

pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na 

hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de 

recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, 

correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos 

possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou 

insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à 

conclusão de que eventual retomada das execuções individuais 

suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos 

créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria 

sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos 

arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude 

da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua 

personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, 

mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções 

individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de 

admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica 

contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. 

Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da 

irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as 

execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar 

de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.” (REsp 

1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) Com estas considerações, verifico a falta 

de interesse processual superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo 

qual julgo extinto a presente demanda, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Custas pela parte exequente. 

Outrossim, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios 

por insubsistir contenciosidade. Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007960-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PALHATI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007960-11.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

IRENE PALHATI DE OLIVEIRA REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais promovida por Irene Palhati de Oliveira 

em desfavor de Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de 

Consórcio Ltda. Após a prolação da sentença a requerida compareceu 

nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 14.505,78 (id. 

16997792), relativo a condenação referente aos danos morais, bem como 

informou ter realizado a liberação da carta de crédito em favor da autora 

relativo a obrigação de fazer imposta na sentença (id. 16997589). Em 

seguida a parte autora manifestou concordância com o valor depositado 

em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em seu favor 

(id. 17144486). 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 realizou 

a entrega da carta de crédito em favor da parte autora, bem como efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito relativo ao dano moral, conforme 

se observa nos ids. 16997589 e 16997792. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de fazer e pagar invocadas 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 do valor consignado 

em juízo pelo requerido no id. 16997792. 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004702-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA SANCHES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Diligência do Oficial de Justiça (Id. 16445847).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006965-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CATARINENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO OAB - RO6125-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Diligência do Oficial de Justiça (Id. 16227147).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006856-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USINAS ITAMARATI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS FIRMINO OAB - SP253449 (ADVOGADO(A))

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENDIZA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

S R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (REQUERIDO)

RONIVAN RONDON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Diligência do Oficial de Justiça (Id. 16656087).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002274-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU BERTOLIN (EXECUTADO)

CASSIA TEREZA MONTEIRO DE GODOY (EXECUTADO)

RODRIGO FERST BERTOLIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (Id. 17137118).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006900-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. MACHADO - ME (REQUERIDO)

CARMEN PERES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da Diligência do Oficial de Justiça (Id. 16872853).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 560776 Nr: 20607-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nandria Daniela dos Santos Oliveira, ALFAJUD 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - 

OAB:3.908/MT, MARCELLY GARCIA VALDEZ - OAB:MT 19.702/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, 

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a exordial não veio instruída com a 

cópia dos documentos pessoais e declaração de hipossuficiência, 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC).

Ante ao exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, para 

juntar cópia dos documentos pessoais e declaração de Hipossuficiência 

(art. 321, parágrafo único, do CPC).

Verifico ainda que, é necessária a atualização do cálculo do crédito, até a 

data do pedido de Recuperação Judicial, a qual se deu em 27/012015, em 

conformidade com o disposto no artigo 9º, II da Lei 11.101.2005.

 Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 560560 Nr: 20490-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:OAB/MT 20.706
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por WILLIAN ALVES BORGES, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA (Processo 

nº 12365-49.2013.811.0002 – Código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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, 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 

parágrafo 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.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 515069 Nr: 21680-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MOREIRA CASTILHO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 Vistos.

Em atenção ao requerido pelo Administrador Judicial e ao Parecer 

Ministerial às fls. 18/20 e 21.

Intimem-se as falidas Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda – ME 

e Nazário Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda, bem como os 

falidos José Fernando Chaparro e Marlene Nazário Chaparro para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se aceca dos embargos de terceiros.

Com as manifestações apresentadas aos autos, intime-se o Administrador 

Judicial para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abre-se vistas ao Ministério Público.

Após, volte-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437538 Nr: 5422-11.2016.811.0002

 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: PATRICIA VILA ALTA BARROS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, indicou a data e local da perícia médica para o dia 

26/JANEIRO/2019 às 09:30 horas, em seu consultório com endereço na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT, fones: (65) 9 9601-1639. O(A) Periciado(a) deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80960 Nr: 3465-58.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para retirar na Secretaria da 4ª Vara 

Cível de Várzea Grande a certidão de crédito para protesto disponibilizada 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380935 Nr: 27452-11.2014.811.0002

 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: GONÇALO CATARINO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

entendo como justa fixar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, a ser paga pela requerida CLARO TV ao 

requerente GONÇALO CATARINO BRANDÃO, com juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 72,59 (setenta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos).Confirmo, outrossim, a liminar deferida para 

todos os efeitos legais. Decaindo o requerente em parte mínimo do pedido, 

é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade 

pela requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353561 Nr: 18416-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

entendo como justa fixar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, a ser paga pela requerida OI S/A ao 

requerente JOSÉ FERNANDO DE LIMA, com juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito 

centavos).Decaindo o requerente em parte mínimo do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 586 de 624



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395465 Nr: 8731-74.2015.811.0002

 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: AIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e 

entendo como justa fixar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, a ser paga pela requerida OI S/A a 

requerente AINDA DE SOUZA, com juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito 

no valor de R$ 112,82 (cento e doze reais e oitenta e dois centavos), R$ 

80,20 (oitenta reais e vinte centavos) e R$ 107,67 (cento e sete reais e 

sessenta e sete centavos), vinculados aos contratos de nº 

0 0 0 0 0 0 5 0 4 6 6 4 1 4 8 4 ,  n º  0 0 0 0 0 0 5 0 4 5 2 0 0 6 7 0  e  n º 

0000005042352402.Confirmo, outrossim, a liminar deferida para todos os 

efeitos legais. Decaindo o requerente em parte mínimo do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Por fim, determino que providencie alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos o polo ativo da demanda, fazendo constar como 

requerido “OI S/A”.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 307930 Nr: 3873-68.2013.811.0002

 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: JONATHAN TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e entendo 

como justa fixar a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 

título de danos morais, a ser paga pela requerida CLARO S/A ao autor 

JONATHAN TAVARES DA SILVA, com juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 71,62 (setenta e um reais e sessenta e dois 

centavos), referente ao contrato nº 0000000857504844.Confirmo, 

outrossim, a liminar deferida para todos os efeitos legais. Decaindo o autor 

em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja 

suportada em sua totalidade pela requerida, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317511 Nr: 13873-30.2013.811.0002

 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: LUZIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407, Rodrigo Nunes - OAB:SP 144.766

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 120/151, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 194), proceda à transferência dos valores 

depositados judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374615 Nr: 22766-73.2014.811.0002

 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: ORION VALOIS MOTA, MARIA ILZA DE SOUSA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA, ALIANÇA- 

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:MT 

7.627-A, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - OAB:24.308 BA, TICIANA 

SCARAVELLI FREIRE - OAB:273.404/SP

 Vistos, etc.

Verifica-se que, o acórdão proferido na Apelação Cível de n. 18642/2017, 

conheceu do recurso, porém, nego-lhe provimento, e, de ofício, altero o 

temo inicial dos juros de nora para incidir a partir da citação (fls. 252/258).

No Rec. Emb. de Declaração de nº 104395/2017 opostos nos autos da 

apelação, à unanimidade acolheu para: a)reconhecer a falta de intimação 

da embargante Aliança Administradora de Benefícios de Saúde da 

sentença apelada; b) anular os atos decisórios subsequente em relação à 

embargante, inclusive para evitar maior tumulto processual do que aquele 

já causado por culpa do Poder Judiciário; c) determinar o retorno dos 

autos à origem para que seja novamente publicada a sentença, 

assegurando a reabertura dos prazos processuais à ora embargante 

Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A.

Sendo assim, em cumprimento a determinação proferida e. TJMT, 

determino que Sra. Gestora Judiciária providencie-se a renovação da 

publicação da sentença proferida às fls. 169/171, assegurando a 

reabertura dos prazos processuais para parte requerida Aliança 

Administradora de Benefícios de Saúde S/A.

Sem prejuízo do apontamento acima, diante do teor da petição acostada às 

fls. 120/151, por meio da qual a parte requerida informa o pagamento da 

dívida, e diante da concordância da parte autora (fls. 344), proceda à 

transferência dos valores depositados judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 555178 Nr: 17509-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GUEDES DE ANDRADE, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549
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 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, há existência de irregularidades 

que devem ser sanadas pela autora, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, acostando 

aos autos a declaração de Hipossuficiência (art. 321, parágrafo único, do 

CPC).

Verifica-se ainda que, é necessária a atualização do cálculo do crédito, 

até a data da decretação da falência, a qual se deu em 25/05/2017, em 

conformidade com o disposto no artigo 9º, II da Lei 11.101.2005.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393847 Nr: 7680-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 135/136, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 130/132.

Na petição de fls. 138, parte autora manifesta-se concordando com o 

depósito realizado, requerendo o levantamento do dinheiro.

 Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339208 Nr: 7305-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS, RAUL DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:MT 10.203

 Vistos.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 92, onde o executado requer a 

restituição do prazo para eventual interposição de recurso, pelo que 

passo analisá-lo.

Vejamos, a sentença fora proferida no dia 01.07.2016 (fls. 83/85), tendo 

sido publicada no DJE em 07.07.2016, começando a fluir o prazo para 

eventual recurso em 08.07.2016 com término previsto para o dia 

27.07.2016.

Às fls. 88 foi recebido o cumprimento de sentença, determinando o 

pagamento no importe de R$ 2,000 (dois mil reais), referentes a verbas 

sucumbenciais, data referida sentença, em que o douto patrono da parte 

executada foi devidamente intimado, conforme certificado às fls. 89, e às 

fls. 91 certificou-se o decurso de prazo da parte executada para 

cumprimento da decisão.

A sentença transitou em julgado, conforme certificado às fls. 86, e foi 

certificado às fls. 91 que o autor, deixou transcorrer o prazo em branco 

para pagamento voluntário.

O executado manifestou-se às fls. 92, aduzindo não ter sido devidamente 

intimado da sentença, pugnando pela anulação de todos os atos 

processuais decorridos após a sentença.

 Ressalto que, conforme certidão de publicação de expediente às fls.93 o 

douto patrono da parte autora, foi devidamente intimado do teor da 

sentença conforme consta publicação no DJE em 07.07.2016.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO formulado 

pelo executado, posto que o douto patrono foi devidamente intimado da 

sentença.

DETERMINO que seja cumprida integralmente decisão de fls. 103.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286792 Nr: 6073-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAINE RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA 

MUTUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ZAINE RIBEIRO 

DUARTE em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NOVA 

MUTUM LTDA, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 105.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, pelo que foi 

efetuada penhora on line do montante devido, tendo a instituição financeira 

novamente, permanecido silente (certidão de fls. 115).

Intimado, o credor concordou com os valores conscritos, requerendo o 

levantamento dos valores (fls. 117).

 É o sucinto relatório

 Fundamento de Decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 794, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do 

Código de Processo Civil.

Converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante penhora 

para Conta Única.

Custas, pela parte executada, conforme posto na sentença.

Expeça-se um alvará dos valores penhorados em favor da parte credora.

Intime-se o autor pessoalmente acerca da transferência, nos termos do 

art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556570 Nr: 18303-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXHAN CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por MAXHAN CONCEIÇÃO SILVA, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA 

(Processo nº 12365-49.2013.811.0002 – Código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 
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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 

parágrafo 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.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556571 Nr: 18304-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por REGINALDO PINTO DE OLIVEIRA, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA (Processo nº 12365-49.2013.811.0002 – Código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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, 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 

parágrafo 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.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292547 Nr: 12371-90.2012.811.0002

 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: ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ELMIRA TEIXEIRA 

DE DEUS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, pelos fatos e fundamentos 

expostos.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, pelo que foi 

efetuada penhora on line do montante devido, tendo a executada 

novamente permanecido silente, conforme certificado as fls. 142.

Intimado, o credor concordou com os valores conscritos, requerendo o 

levantamento dos valores (fls. 144).

 É o sucinto relatório

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante penhora 

para Conta Única.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

at. 450, § 3ª, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556514 Nr: 18267-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGUES PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Compre Mais Supermecados 

LTDA - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA GAMA MARTINS 

- OAB:13.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a exordial não veio instruída com a 

cópia dos documentos pessoais do autor, documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, do CPC).

Ante ao exposto, intime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos cópia dos documentos pessoais (art. 

321, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374954 Nr: 22992-78.2014.811.0002

 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: EDSON CALDAS DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.Em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.Desse modo, 

ausentes questões preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Para 

tanto, fixo os PONTOS controvertidos a existência e validade do contrato 

existente entre as partes e a existência de danos morais. (art. 357, II, do 

CPC).Defiro a produção de prova pugnada pela parte requerida (fls. 123), 

(..).Em se tratando de perícia grafotécnica, caso o perito requeira que o 

autor lance em folha se papel, por cópia ou sob ditado, dizeres diferentes, 

para fins de comparação, deverá a gestora intimá-lo para atendimento da 

solicitação, independentemente de ordem da Juíza (§ 3º, do art. 1241 do 

CPC, c/c art. 478, § 3º do CPC).Com a apresentação do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias, podendo 

o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC).Caso contrário, 

cerifique-se e façam os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320195 Nr: 16586-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALMIR TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Por 

consequência, revogo os efeitos da tutela deferida na decisão inicial. 

Condeno o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem assim 

os honorários advocatícios, que hora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Entretanto, considerando que foi 

concedida a assistência judiciária ao autor, fica sobrestada a execução 

das verbas sucumbenciais enquanto permanecer a situação de pobreza 

ou "se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita" (art. 12 da 

Lei 1.060/50).Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011041-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1011041-31.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando que a presente ação foi proposta em desfavor 

de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar e julgar a 

lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033158-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDALVA RODRIGUES LIMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1033158-93.2018.8.11.0041 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada por 

LUCIDALVA RODRIGUES LIMEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA- S/A. Afirma parte autora, que é 

titular da unidade consumidora n° UC 6/2561777-0, estando localizando em 

um pequeno sítio, em datas comemorativas aluga para eventos 

comemorativos. Aduz que, esteve alugada de 15/04/2016 a 08/10/2016 

para uma casa de apoio, intitulada de SIGNORELLI CLÍNICA PARA 

DEPENDENTES QUÍMICOS EIRELLI – ME, no mês de outubro de 2016 

informou à requerente que iria entregar o imóvel, afirmando que já tinha 

feito o pedido de desligamento da energia junto à ENERGISA. Narra que, no 

mês de novembro solicitou a religação da energia, aonde foi informado 

pela parte requerida que o locatário anterior havia deixado faturas não 

quitadas, no qual foi orientada pela atendente da requerida para que, 

realizasse um distrato por escrito com a inquilina com firma reconhecida, 

para que a unidade consumidora pudesse voltar ao requerente sem 

dívidas. Assevera que, recebeu em meados do ano de 2018 uma carta da 

requerida, informando que a sua Unidade Consumidora, apresentava 

anormalidades, e, assim foram surpreendidos com a emissão da fatura no 

valor de R$6.604,97, que não corresponde ao real consumo da unidade 

consumidora instalada em sua residência, o que lhe motivou a promover 

reclamação junto ao PROCON. Pede a concessão da medida liminar para a 

antecipação da tutela, determinando a Requerida que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/2561777-0, e também não insira restrição do nome da requerente junto 

aos Órgãos de proteção ao crédito: SPC/SERASA, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, caso a Requerida em caso 

de descumprimento. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos 

termos do art. 300 do CPC, 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. Da apreciação dos autos 

verifica-se que o pedido de urgência formulado pela requerente merece 

acolhimento, pois presentes os requisitos legais. A documentação 

encartada aos autos evidencia que as faturas dos últimos meses estão 

adimplidas, e segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça “(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no 

fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de 

inadimplemento de débito antigo.” (REsp 1658348/GO). Assim, no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, é ilegítimo o corte no fornecimento do serviço 

a título de recuperação de consumo não faturado. Neste sentido, 

colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (Processo: 

REsp 1336889 RS 2012/0164134-3. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA 

TURMA. Relator: Ministra ELIANA CALMON. Publicação: DJe: 11/06/2013. 

Julgamento: 4 de Junho de 2013) (destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COBRANÇA 

REFERENTE À DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA – ACUSAÇÃO 

DE FRAUDE – CONSTATAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – 

DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO “A QUO” – INADMISSIBILIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS AFERIDOS DE MODO 

UNILATERAL – ATIVIDADE DA EMPRESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA - AGRAVO PROVIDO. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente. “A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de coibir a prática 

abusiva perpetrada pelas concessionárias de serviço público em efetivar 

o corte por débitos arbitrados unilateralmente pela empresa, mormente 

quando embasada em questionável alegação de fraude e quando se 

observa o caráter coercitivo para subjugar o administrado a adimplir o 

débito.” (Reex. Nec. 105316/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015)” (AI 104100/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016) (negritei) De tal modo, 

no caso o débito que se encontra em discussão judicial é pretérito, sendo 

ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de 

consumo não faturado. Outrossim, merece acolhimento o pedido para que 

seja determinado que a requerida se abstenha de incluir o nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes, pois são funestos os efeitos 

de ter o nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo 
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certo que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito 

no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Por outro 

lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente 

medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a 

cobrança ou execução do contrato. Ademais, diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que a empresa ré abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 

6/2561777-0, em razão do débito em discussão, bem como se abstenha 

de incluir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no 

art. 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. 

Cite-se/intime-se a empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação que designo 

para o dia 08 de fevereiro de 2019 às 15h30min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, 

NCPC). Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do 

CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada 

a relação consumerista e a hipossuficiência da autora em relação à ré. À 

vista do horário e da urgência da medida, CUMPRA-SE NO PLANTÃO. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 18 

de dezembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220439 Nr: 705-97.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI MARIA DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Coberlino Bianc - 

OAB:, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para manifestarem sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 138150, no prazo de 10 

(dez) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281718 Nr: 435-68.2012.811.0002

 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: ML, MARCIA SALES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, ADRIANO DOS SANTOS COSTA - OAB:MT 13.593, 

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando as partes, para manifestarem sobre o relatório 

psicossocial de fls. 109/117, no prazo de 10 (dez) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 8541-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do depósito de valores RPV, aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Expeço alvará em nome do beneficiário direto do crédito, na conta 

bancária por ela informada nos autos. Expeço alvará dos honorários de 

sucumbência em favor do causídico.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303040 Nr: 23955-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VE GRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

MARCELO RODRIGUES ZACARKIM, WALTER RODRIGUES ZACARKIM, 

MARCIO RODRIGUES ZACARKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos,

Trata-se de nova exceção de pré-executividade oposta por Vegrande 

Máquinas Agrícolas Ltda em face da Fazenda Pública Estadual ao 

argumento de que o fato gerador do tributo compreende o período de 

01/02/2005 a 01/12/2005, sendo realizado o pagamento parcial, em razão 

do aviso de cobrança de nº 160397 e que tal cobrança versaria sobre a 

diferença tida como não paga.

Diz que recebeu o aviso de cobrança de nº 160397 quando já decorrido o 

prazo decadencial, vez que foi expedido em 26/04/2011, sendo intimada 

em 03/05/2011. Finaliza, requerendo a extinção da presente execução 

fiscal, em razão da homologação tácita do valor já recolhido e o 

reconhecimento da decadência, perdendo o fisco o direito de realizar o 

lançamento do valor não pago.

Instada a manifestar, a Excepta pugnou pela rejeição de plano do presente 

incidente e, ainda, sustentou que o fato gerador de 12/2005, vencimento 

em 10/01/2006, tem-se que o lançamento poderia ter ocorrido até 

31/12/2011, havendo a constituição do crédito tributário por meio do Aviso 

de Cobrança nº 160397/2011, com a intimação do contribuinte em 

03/05/2011, logo dentro do prazo decadencial.

Assinalou que o débito fiscal do período de 02/2005 a 11/2005 já foram 

excluídos do título executivo. Requer, por fim, a rejeição da objeção de 

pré-executividade, prosseguindo a execução fiscal no tocante ao saldo 

residual – fato gerador 12/2005; e aplicação do art. 26 da LEF diante do 

cancelamento parcial.

É o relatório. Fundamento e decido.

Denota-se que a certidão de dívida ativa nº 20123981 foi parcialmente 

cancelada, requerendo a parte Exequente a extinção parcial da execução, 

nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, prosseguindo a execução pelo 

saldo residual no tocante tão somente ao fato gerador 12/2005, 

vencimento 10/01/2006.

Ante o exposto, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade, para 

julgar extinta a execução fiscal no tocante ao fato gerador do período de 

02/2005 a 11/2005, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80, 

prosseguindo-se quanto ao fato gerador 12/2005.

Sem custas, por isenção legal. Condeno a parte Exequente em honorários 

advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do Art. 

85 § 8º, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º do NCPC. 

(Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 591 de 624



Defiro a substituição da CDA. Após, intime-se a executada para fins do 

art. 16 da Lei nº 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90536 Nr: 11264-55.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDIR LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL BLANCO NETO - 

OAB:4483/MT, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18713

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fl. 309.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352161 Nr: 17432-58.2014.811.0002

 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: BRUNO FLORENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO REIS DE MENEZES - 

OAB:RJ/162.449

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para impugnar a contestação de 

fls. 161/180, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307424 Nr: 3326-28.2013.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL LAS VELAS LTDA, RAUL MENDONZA 

CAMPROVI, LENITA DROSGHIC MENDONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - OAB:1318-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA 

- OAB:12731

 Vistos,

O ESTADO DE MATO GROSSO propôs “Ação de Desapropriação com 

pedido de liminar para imissão provisória na posse” em face de HOTEL 

LAS VELAS LTDA, alegando, em síntese, que o imóvel com área de 

27,94m² localizado na Avenida Filinto Muller nº 92 esquina com a Avenida 

Arthur Bernardes, Centro, nesta cidade, foi declarado de utilidade pública 

pelo Governador do Estado de Mato Grosso por força do Decreto nº 1252, 

de 16/07/2012, por abranger área onde serão executadas obras de 

mobilidade urbana com vistas à Copa do Mundo de Futebol de 2014, 

conforme consta do referido decreto e dos documentos que instruem a 

inicial.

O Requerente, com apoio nesses diversos documentos e suporte no art. 

15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sustentando terem sido preenchidos os 

requisitos legais, pediu a concessão de liminar para imediata imissão na 

posse do imóvel e consequente autorização para demolição de eventuais 

benfeitorias atingidas, além de autorização para o depósito do preço da 

avaliação apurada em laudo homologado por servidores públicos 

estaduais no valor de R$ 12.392,26 (doze mil, trezentos e noventa e dois 

reais, vinte e seis centavos).

O pedido liminar foi deferido, concedendo-se a imissão provisória do 

Requerente na posse do imóvel mediante o depósito do valor do preço 

avaliado, e, no mesmo despacho, restou ordenada a citação do Requerido.

A parte Requerida apresentou contestação às fls. 82/96, momento que 

pugnou pela avaliação elaborada por perito judicial.

A parte Requerente apresentou réplica (fls. 100/103).

A decisão de fl. 104 determinou a realização de prova pericial.

Arbitrados o valor dos honorários periciais (fl. 139), a parte Requerida 

reiteradamente deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado para o 

depósito dos honorários periciais.

É o relatório. Decido.

Cuida-se aqui, pois, de desapropriação por utilidade pública, assunto 

sobre o qual dispõe o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que 

pressupõe, de um lado, o poder estatal de restringir o direito fundamental 

individual à propriedade em nome de um interesse público maior, e, do 

outro lado, o direito desse particular lesado de ser indenizado pela perda 

do bem.

Assim dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, ao estabelecer 

limites ao direito de propriedade, depois de garanti-lo como um direito 

fundamental no inciso XXII, como se vê na reprodução do texto abaixo:

“XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição”

A “lei” referida no dispositivo acima é exatamente o Decreto-Lei nº 

3.365/41, que não deixa dúvidas acerca da necessidade de comprovação 

da propriedade para que se exerça o direito à justa indenização, tanto que 

em seu art. 16 afirma que “A citação far-se-á por mandado na pessoa do 

proprietário dos bens” (destaquei) e no art. 34, como lembrado pelo autor 

e pela ré, dispõe que “O levantamento do preço será deferido mediante 

prova de propriedade” (destaquei), chegando a remeter as partes para 

ação própria quando houver dúvida fundada sobre o “domínio” (parágrafo 

único).

O Código Civil, por sua vez, preceitua que “O proprietário pode ser privado 

da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade 

pública ou interesse social (...)” (destaquei).

Em outras palavras, só há falar em desapropriação e na correspondente 

indenização em relação ao titular do bem, ou seja, ao dono ou proprietário 

do imóvel objeto da expropriação, jamais a quem defenda a titularidade do 

bem sem a efetiva e adequada comprovação da qualidade de dono.

Com efeito, tendo o Requerido voluntariamente desocupado e tomando 

como base as circunstâncias do caso concreto, resta, pois, homologar o 

preço ofertado a título de indenização, por sentença, nos termos do art. 22 

do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Por fim, ressai desnecessária e/ou dispensável diante do laudo pericial 

unilateral, que atendeu, à evidência, à finalidade de se obter um justo 

ressarcimento, sobretudo, se, neste particular, a ausência de prova 

pericial provocada pela inércia da parte interessada caracteriza sua 

preclusão.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido de Desapropriação 

formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do HOTEL LAS 

VELAS LTDA, a fim de ordenar a transferência da área de 27,94m² 

localizado na Avenida Filinto Muller nº 92 esquina com a Avenida Arthur 

Bernardes, Centro, nesta cidade, devidamente identificada nos autos e 

registrada sob a matrícula nº 24.394, do 1º Serviço Notarial e de Registro 

da Comarca de Várzea Grande, para o nome do Requerente, ante o 

depósito do preço de R$ 12.392,26 (doze mil, trezentos e noventa e dois 

reais, vinte e seis centavos), devidamente corrigido, pago a título de 

indenização. Assim, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar condenação em honorários advocatícios, com fulcro no 

entendimento extraído do art. 90 do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar o Requerente nas custas e despesas processuais, em 

conformidade com o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e 

Provimento nº 01/05, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de 

Várzea Grande para conhecimento e cumprimento desta sentença, que 

passa a valer como título hábil para o registro da transferência (art. 29), 

ficando sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam 
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sobre o bem expropriado (art. 31).

Ao final, cumpridas todas as providências acima, expeça-se alvará para 

levantamento do depósito em favor do Requerido, observado o disposto 

no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Não há que se falar em reexame necessário do “decisum” porquanto a 

Fazenda Pública não foi condenada em quantia superior ao dobro da 

oferecida (§ 1º, do art. 28, do Decreto-Lei nº 3.365/1941).

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333253 Nr: 1882-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT: 17567, LOUISE WERT ALMEIDA E 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT17955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008878-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO SERGIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NEI NARDELLI FILHO OAB - MT20554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Paulino Sergio de Campos apresentou ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e 

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, alegando, que é 

portador da doença básica nefrite intersticial, hipertenso, evoluindo com 

perda progressiva da função renal, com insuficiência renal crônica (CID 

N18.0), anurico, exame clearence de creatinina 5,41, o que passou a ser 

dependente do tratamento de hemodiálise em três dias da semana. 

Sustenta que de acordo com o especialista responsável pelo 

acompanhamento, indicou a Clínica Renal Vida, com sede na cidade de 

Blumenau/SC, vez que não há a possibilidade de realização do 

transplante. Finaliza, requerendo a ajuda de custeio do tratamento fora do 

estado no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com apoio 

nos documentos anexos. Encaminhado ao NAT, apresentaram parecer 

técnico informando que o paciente já tem processo devidamente 

autorizado e já se encontra em tratamento em Blumenau/SC e que, todos 

os tramites legais e administrativos dentro das prerrogativas da legislação 

vigente referente ao TFD já estão em curso. A liminar foi indeferida. 

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação, requerendo a extinção do processo sem julgamento do 

mérito e, no mérito, a improcedência da ação. O requerido Município de 

Nossa Senhora do Livramento, devidamente citado, deixou decorrer o 

prazo sem apresentar defesa. O Autor não apresentou impugnação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Inicialmente, por 

não ter o réu (Município de Nossa Senhora do Livramento) contestado o 

pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se 

falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Dos documentos anexados, verifico os 

documentos pessoais, relatório médico com a indicação para realizar o 

transplante renal na Clínica Renal Vida, atestado médico, ficha de 

inscrição de paciente (Sistema Estadual de Transplantes), exames, 

ultrassonografia do abdome total e etc. Pois bem. Conforme análise dos 

autos, constato tratar de pedido de auxílio para tratamento fora do 

domicilio – TFD em decorrência da doença renal dialitica com indicação de 

transplante renal na cidade de Blumenal/SC. No intuito de assegurar o 

acesso universal e igualitário ao direito constitucional à saúde (art. 196), o 

Sistema Único de Saúde implantou o programa TFD - Tratamento Fora do 

Domicílio, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 055, de 24 de fevereiro 

de 1999, que consiste no encaminhamento dos pacientes para outra 

região pelas Secretarias Municipais e Estaduais, tão somente quando 

esgotadas todas as possibilidades ou verificada a inexistência de 

capacidade instalada para o tratamento no município/Estado. Dessa feita, 

não há como impor ao Município de residência do paciente ou ao Estado de 

Mato Grosso o dever de ressarcimento dos valores despendidos na 

realização de procedimento médico fora do domicílio, ainda mais quando 

sequer houver comprovada a negativa de atendimento pelos referidos 

entes públicos, a impossibilidade do tratamento pelo SUS no âmbito do 

Município e/ou do Estado ou a inviabilidade de sua inclusão na Rede 

Regionalizada e Hierarquizada (CF, art. 198), com o encaminhamento do 

paciente para TFD. Contudo, diante das informações constantes no 

parecer do NAT nº 2444/2017, onde informa que foi realizado contato com 

o Setor de TFD da Secretaria Estadual de Saúde, foram informados pela 

Sra. Eliose de que o paciente já tem processo devidamente autorizado e já 

se encontra em tratamento em Blumenau/SC e que, todos os tramites 

legais e administrativos dentro das prerrogativas da legislação vigente 

referente ao TFD já estão em curso e que a parte autora já encontra-se 

inclusa em programa de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, realizando o 

tratamento em Blumenau/SC. Ademais, importante ressaltar que, a parte 

autora não comprovou a negativa administrativa para o referido 

tratamento, nem mesmo comprovou a correlação entre os gastos 

apresentados para o tratamento. E, após a propositura da ação e decisão 

de indeferimento da liminar, não mais compareceu aos autos para informar 

se havia ou não conseguido administrativamente o tratamento fora do 

Estado. Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. Em consequência, julgo extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Por força da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

No entanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica 

suspensa a exigibilidade desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do 

mesmo diploma. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006466-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORUJO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos, Observa-se que a Ação de Execução Fiscal de nº 

24148-04.2014.811.0002 (Código: 376489) tramita perante a Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública, assim, este juízo carece de 

competência para processar e julgar o feito. Diante do exposto, declino da 

competência em favor da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, 

para onde deverão ser encaminhados estes autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011007-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere da inicial, o autor objetiva a concessão de 

benefício previdenciário por invalidez, fundamentado em laudos médicos e 

na negativa do INSS em conceder o benefício administrativamente. 

Contudo, a documentação carreada com o pedido é dos anos de 2011 e 

2012, sendo que o pleito perante o INSS se deu há mais de 5 (cinco) anos 

(1.11.2011), segundo atesta o documento Id. n. 17055769, de modo que 

não há prova da resistência do réu em conceder o benefício e, 

consequentemente, do interesse de agir, tampouco do atual estado de 

saúde do demandante, o que impede até mesmo a análise do pleito 

antecipatório. Assim sendo, determino a intimação da parte autora para, 

em 15 dias, juntar aos autos documentos médicos atuais, bem como a 

comprovação do indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011077-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos... Verifica-se dos autos que o requerente não trouxe com a inicial 

cópia da certidão de óbito do seu filho Rony Marcelo, documento 

indispensável para a análise do pleito liminar, bem como para julgamento 

do mérito. Assim, com fulcro no art. 321 e parágrafo único do CPC, 

determino seja intimado o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial nesse sentido, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011197-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J B DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E 

SUINAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1011197-19.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): J B DE OLIVEIRA COMERCIO 

ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS - ME Requerido: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que não tendo sido os autos distribuídos 

como gratuito e não havendo nos autos pedido de gratuidade ou 

comprovante de recolhimento das custas processuais, e tão pouco da 

diligência do oficial de justiça, impulsiono este feito na forma estabelecida 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que 

comprove a regularização dessas pendências no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 18 de dezembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433956 Nr: 3410-24.2016.811.0002

 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: ODAIL CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9459, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação de implantação do beneficio de fl.84, 

impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, executar a sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89073 Nr: 10729-29.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDO DE SÃO JOSE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE CASTILHOS 

PIMENTEL - OAB:20633/O

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo de 

quinze dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

tempestivamente protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94575 Nr: 4105-27.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PADILHA NOGUEIRA, ELIANE TEREZINHA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, 

JOSÉ CARLOS DE FREITAS MARTINS, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 1149/1167.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378611 Nr: 25767-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLANADA IND E COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para, querendo, no prazo de 

quinze dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

tempestivamente protocolado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010865-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CRISTINE BAICERE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011008-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLOS ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011008-41.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARLOS ANTONIO 

SOBRINHO REQUERIDO: INSS Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, 

consoante o art. 319, VII, do NCPC. Objetivando dar maior celeridade ao 

feito, e tendo em vista a dificuldade encontrada nos processos para a 

realização do estudo social, determino, desde já, a intimação da 

Assistente Social e Psicóloga para marcar data para a realização do 

estudo sócio econômico, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Nomeio 

como perito judicial, JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO JUDICIAL, que 

servirá independente de compromisso. Intimem-se as partes, para, 

apresentar os quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando ser o 

Requerente beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários 

periciais correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como, a 

dificuldade em se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o 

encargo, para, atuar nos feitos, em virtude do pequeno valor que é 

atribuído pelos serviços que tais profissionais prestam, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento ao feito, arbitro os honorários do Perito 

Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com a ressalva de que 

os procedimentos em direção ao pagamento, ocorrerão após o término do 

prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo. Com fundamento 

no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro nomeado, para 

indicar data e local da realização da perícia, sendo que a data deverá ser 

após trinta dias, para que haja tempo de intimação das partes. Após a 

resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da data 

agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em cartório, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada para a 

perícia, respondendo aos quesitos formulados. Cite-se o Requerido, para 

querendo, responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do 

NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de ausência de 

resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, 

II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público 

Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Após o relatório 

psicossocial, intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao estudo sócio 

econômico) no prazo legal (art. 465, § 1º, II e III do Novo CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, certifique-se e 

intimem-se a Assistente Social e Psicóloga para apresentarem o laudo em 

cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada do estudo psicossocial, respondendo aos quesitos formulados 

pelas partes. As partes serão intimadas, para querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º do Novo CPC). 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004942-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAELLY BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

ODETE PEDROSA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004942-79.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ODETE PEDROSA DE 

BARROS, RAELLY BARROS DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações 

Finais, no prazo legal, por não ser necessário produzir provas em 

audiência, conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OGULINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003748-44.2017.8.11.0002. AUTOR(A): DOUGLAS OGULINI RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Nomeio 

como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, que servirá 

independente de compromisso. Considerando ser o Requerente 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

encontrar nesta Comarca profissionais que aceitem o encargo para atuar 

nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído 

pelos serviços que tais profissionais prestam nestes feitos, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em trâmite nesta 

Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 

07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 
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esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada, bem como para indicarem quesitos e assistente técnico, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, II e III doN CPC), caso ainda 

não o tenham feito. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de designar eventual audiência de 

instrução e julgamento. Determino, desde já, a intimação da Assistente 

Social para marcar data para a realização do estudo socioeconômico, num 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a resposta da Assistente Social, 

intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (inerente ao estudo socioeconômico) no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º I e II do NCPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem indicação de assistente técnico, certifique-se e intimem-se a 

Assistente Social para apresentar o laudo em cartório, no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados a partir da data agendada para a elaboração do 

estudo psicossocial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. 

Intimem-se as partes, para querendo, manifestar sobre o laudo do perito 

do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, § 1º NCPC). Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001350-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MAURICIO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES CAETANO ROSA OAB - MT4371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Verifico que a parte requerente não pretende dar continuidade 

ao feito. Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004691-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DE FIGUEIREDO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA OAB - MT10549/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007363-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007363-42.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO CARLOS PIOVEZAN 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

12/2/2019, às 14h30min para oitiva das testemunhas a serem arroladas 

pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004076-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004076-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV 

MUNIC V GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, consoante o 

art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o Requerido, para querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008290-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DALVA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008290-08.2017.8.11.0002. AUTOR(A): LUCI DALVA DE PINHO RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame dos autos, verifica-se 

que o Município Requerido apesar de intimado/citado, deixou transcorrer o 

prazo legal sem contestar a ação, conforme certificado. Ante a ausência 

de contestação, declaro a revelia do Requerido (Município de Várzea 

Grande/MT), sem reconhecer, no entanto, o efeito da presunção de 
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veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344/NCPC), em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria (art.345, II/NCPC). 

Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública de Várzea Grande, 

torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que 

defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O único efeito da 

revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e parágrafo 

único): “... os prazos fluirão da data de publicação... O revel poderá 

intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar”. Portanto, para fins de prosseguimento do feito, intimem-se 

ambas as partes para, especificar se pretendem produzir provas, art. 

348/NCPC, justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido 

o período, com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005133-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005133-27.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Ao exame dos autos, verifica-se que a Autarquia Federal apesar de 

regularmente citada, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestar-se. 

Portanto, ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, sem reconhecer, no entanto, o efeito da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria. Sendo a parte 

requerida nos presentes autos a Fazenda Pública, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuírem natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será “... correrão os prazos independentemente de intimação... O 

revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar”. Para fins de prosseguimento do feito, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar se 

pretendem produzir provas, justificando a sua real oportunidade e 

necessidade. Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008393-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINA ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008393-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ALDINA ALVES SANTOS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. Ao 

exame dos autos, verifico o não cumprimento total do despacho retro. 

Determino que proceda a intimação da Assistente Social, para a realização 

do estudo socioeconômico da parte Requerente, com urgência, por ser 

pessoa idosa. Verifico ainda, que a Autarquia Federal apesar de 

regularmente citada, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestar-se. 

Portanto, ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, sem reconhecer, no entanto, o efeito da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria. Sendo a parte 

requerida nos presentes autos a Fazenda Pública, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuírem natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será “... correrão os prazos independentemente de intimação... O 

revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar”. Para fins de prosseguimento do feito, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar se 

pretendem produzir provas, justificando a sua real oportunidade e 

necessidade. Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005093-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005093-11.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GENIVAL LEONEL DA SILVA 

REQUERIDO: INSS Vistos em saneador. O processo está em ordem, não 

há preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio 

ao artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12/2/2019, às 14h00min para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004636-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOSE HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004636-47.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação Civil Pública com Pedido Liminar e Preceito Cominatório de 

Obrigação de Fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO (Secretaria 

de Estado de Saúde), objetivando o procedimento de cirurgia cardíaca 

(revascularização miocárdica com dois ou mais enxertos, internação em 

UTI, uso de medicamentos e outros procedimentos necessários. 

Colacionaram à inicial, documentos. Foi deferida a liminar. Citada, a 

Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação. O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso apresentou a impugnação e pugna pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento. Decido. - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Na hipótese dos autos, constata-se 

que não há necessidade de dilação probatória, pois, apesar de tratar-se 
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de questão de fato e de direito, a lide está suficientemente instruída com 

os documentos necessários à elucidação da matéria, impondo-se com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, o 

julgamento antecipado da lide. Passo a análise do mérito: O presente feito 

diz respeito ao direito à saúde, que “além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas, representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida” (STF - 2ª T. - RE-AgR 

393175/RS - Rel. Min. Celso de Mello. Julgado 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 

0140), já que a Constituição Brasileira tutelou esse bem por meio de 

previsão expressa nos artigos 196 a 200, dos quais destaco as seguintes 

redações aplicáveis ao presente caso: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” Ademais, o direito à 

vida à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que em 

detrimento de gastos públicos, como já decidiu o Ministro Celso de Mello, 

ao apreciar matéria assemalhada, por ocasião de exercício da Presidência 

do Supremo Tribunal Federal (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Ante 

a hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado Democrático de Direito, por 

meio de sua Carta Política tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os 

entes da Federação, consoante disposto no artigo 23, inciso II/CF. 

Constata-se que o pedido do requerente merece a proteção jurisdicional, 

ante o dever do Poder Público suprir respectiva necessidade básica 

(saúde). Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, 

ratifico a liminar concedida e determino ao ente Requerido que zele pela 

saúde do paciente José Pereira dos Santos, prestando-lhes os serviços 

necessários até que obtenha alta hospitalar. De consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito. Deixo de condenar o Ente 

Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos 

termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-lo em 

honorários advocatícios, por se tratar de ação sob assistência do 

Ministério Público Estadual. Certificado o trânsito em julgado e observado 

as formalidades legais, arquivem-se. Custas “ex lege”. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010781-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALGEMIRO PEREIRA NUNES (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:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010781-51.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALGEMIRO PEREIRA NUNES RÉU: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010809-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VASTI DOS ANJOS VERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010809-19.2018.8.11.0002. AUTOR(A): VASTI DOS ANJOS VERA RÉU: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

dezembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010833-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010816-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010816-11.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: INSS Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça requerida, 

nos moldes dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a declaração de hipossuficiência. Trata-se de requerimento de 

antecipação da tutela visando à concessão liminar de benefício 

p r e v i d e n c i á r i o  b a s e a d o  e m  i n c a p a c i d a d e  l a b o r a t i v a 

(auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou em capacidade laborativa 

reduzida (auxílio-acidente), indeferido administrativamente por parecer 

contrário da perícia administrativa do INSS. Em casos tais, deve 

prevalecer, até prova em contrário, a presunção de legitimidade inerente 

aos atos administrativos em geral e, em especial, à referida decisão da 

Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses excepcionais, somente após o 

afastamento de tal presunção, mediante a realização de prova pericial em 

juízo, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de 

urgência pretendida. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela antecipada 

requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal panorama 

probatório. A formação do convencimento do juízo depende da produção 

de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a realização de 

perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. RAFAEL FREDERICO VAZ 

CURVO, CRM-MT N.º2776, TEOT N.º 6570, telefone n.º(65) 9983-0100, 

Endereço Rua Sinjão Curvo, n.º 85, Bairro Santa Rosa, CEP. 78040-030, 

Cuiabá-MT que deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, 

além dos apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere 

tecnicamente apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, 

deve comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo INSS, bem como 

os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem constar 

expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito (s) 

médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por este 

Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 
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CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de dezembro de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010843-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DAMIAO DA SILVA COFFY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010843-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: COSME DAMIAO DA SILVA 

COFFY REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 a 

102 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de requerimento de antecipação da tutela 

visando à concessão liminar de benefício previdenciário baseado em 

incapacidade laborativa (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) ou 

em capacidade laborativa reduzida (auxílio-acidente), indeferido 

administrativamente por parecer contrário da perícia administrativa do 

INSS. Em casos tais, deve prevalecer, até prova em contrário, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e, em 

especial, à referida decisão da Autarquia Previdenciária. Salvo hipóteses 

excepcionais, somente após o afastamento de tal presunção, mediante a 

realização de prova pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o 

acolhimento da providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, 

por ora, a tutela antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso 

alterado tal panorama probatório. A formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. RAFAEL 

FREDERICO VAZ CURVO, CRM-MT N.º2776, TEOT N.º 6570, telefone 

n.º(65) 9983-0100, Endereço Rua Sinjão Curvo, n.º 85, Bairro Santa Rosa, 

CEP. 78040-030, Cuiabá-MT que deverá responder aos quesitos 

formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. Caso o 

perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma das 

enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com a 

máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica e manifestação quanto ao 

laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida 

civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, 

via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. 

Tudo cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me 

conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010905-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR GOMES NETTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010905-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): AGENOR GOMES NETTO FILHO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010994-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICICPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010994-57.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MUNICICPIO DE LONDRINA 

REQUERIDO: MAICON DE FREITAS Vistos. Cumpra-se servindo esta de 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010729-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010729-55.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL GONCALO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com 

pedido de Tutela de Urgência proposta por MANOEL GONÇALO DA SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, em que persegue a realização de tratamento cirúrgico de 

artroplastia total de quadril, com urgência, podendo causar progressão da 

doença com consequências irreversíveis. Requer a concessão de tutela 

específica de urgência em caráter antecipatório. Instruiu a inicial com os 

documentos necessários. Parecer do NAT. É a síntese. Fundamento. 

DECIDO. Defiro o pedido de benefício de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 4.º da Lei nº 1.060/50. Preceitua o art. 300 do NCPC que: “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.” Em assim sendo, tem-se que a tutela de 

urgência é uma medida célere, evidenciada de plano a probabilidade do 

direito da Requerente conjuntamente com o risco de dano, para que, em 

sede de cognição sumária, o magistrado possa proferir a decisão. 

Contudo, ao examinar a inicial e os documentos que a acompanham, 

percebe-se, desde logo, que não há solicitação médica de procedimento 

cirúrgico, segundo as considerações do profissional da medicina que 

lavrou o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, senão vejamos: "... 

Assim não encontramos nos documentos enviados dados que permitam 

afirmar que se trata de necessidade da realização de tratamento em 

regime de urgência e emergência, bem como para que se afirme que 

houve negativa de fornecimento do tratamento pelo SUS já que não se 

comprova a solicitação pelas vias administrativas, já que o procedimento 

tem cobertura pelo SUS contemplado na tabela SIGTAP com o código 

0405030053 ...” Com efeito, a legitimação da intervenção do Poder 

Judiciário no âmbito administrativo do Poder Executivo, em especial do 

SUS, resulta da demonstração do risco de vida e a necessidade, com 

urgência, da realização do atendimento médico necessário, em respeito 

aos princípios fundamentais da proteção à vida e a saúde, que 

prevalecem sobre as demais normas. Oportuno transcrever trecho da 

decisão do Supremo Tribunal Federal, que aprecia fato parecido de forma 

a elucidar e esclarecer as hipóteses de interferência do poder judiciário, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEDIÇÃO DOS TERMOS DAS 

RAZÕES DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE ELEMNTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR O DICISUM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Ausente qualquer 

circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão monocrática, o 

Agravo Regimental há de ser improvido. 2.(...)A não demonstração de 

risco de vida e da urgência para a realização de cirurgia afasta a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário na lista de espera do 

SUS, em se tratando de procedimento eletivo de alta complexidade, sob 

pena de ofensa ao princípio da isonomia, provocando a preterição de 

outros pacientes que possam se encontrar em estado mais grave. (TJMG 

– Apelação Cível 1.0324.11.000796-4/001, Relator Des. Marcelo 

Rodrigues, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 27.01.2015, publicação da 

súmula em 04.02.2015). 3.Agravo improvido. Entendimento jurisprudencial 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. 

OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. FILA DE 

ESPERA. SUS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. URGÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS QUE 

POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM. RECURSO 

DESPROVIDO. 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. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar 

atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do 

medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos 

financeiros de quem postula. Impõe-se a manutenção da decisão que 

negou a tutela antecipada quando, embora comprovada a necessidade de 

realização da cirurgia, os documentos acostados aos autos não 

demonstram a sua urgência. (AI 29693/2014, Des. José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 

18/09/2014). No entanto, a tutela de urgência na forma como pleiteada pelo 

Autor reveste-se de medida extrema, de caráter excepcional, 

condicionada a inequívoca demonstração da urgência e riscos que 

envolva cada paciente, pressupostos indispensáveis que incumbia ao 

Autor apresentar em direção à concessão da liminar perseguida, mas que, 

porém, repise-se, inexistem nos presentes autos. Portanto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta fase de cognição 

sumária, ainda não se encontrar presente os requisitos exigidos para 

concessão da medida excepcional. Citem-se os Requeridos, para 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006560-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL, devidamente 

qualificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar 

contra ato ilegal emanado do DIRETOR DO 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, também qualificado nos autos, alegando, em síntese, ser 

proprietário do veículo HB20/HYUNDAI, Placa OAQ 1607, RENAVAN 

n.º00551808209 e ao procurar o DETRAN para proceder ao licenciamento 

obrigatório de seu veículo foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio 

pagamento de multas pendentes. Argumenta que somente teve 

conhecimento das multas quando da tentativa frustrada de licenciamento, 

bem como a vinculação do pagamento das referidas multas ao 

licenciamento do veículo. Sustenta que a vinculação do pagamento de 

multas ao licenciamento ou transferência do veículo fere os preceitos 

constitucionais da ampla defesa e invoca ensinamentos da doutrina e da 

jurisprudência para pleitear, em sede de liminar, a ordem que lhe assegure 

o licenciamento e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. Instruiu a 

inicial com documentos. Houve deferimento da liminar e ordem de 

notificação da autoridade impetrada. O Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso – DETRAN-MT prestou informações, alegando, em suma, 

que o mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a 

declaração de nulidade de ato administrativo, o que deve ser obtido em 

ação própria de rito ordinário, arguindo, no mais, sobre o sistema nacional 

de trânsito e as competências para julgamento das demandas conforme o 

órgão responsável pela infração aplicada e sobre a dificuldade do órgão 

de comprovar as notificações por infrações que expede, informando, ao 

final, o cumprimento da decisão proferida. O Ministério Público 

manifestou-se pela deferimento do writ. É o relatório. Decido. Cumprido até 

aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe 

julgar o presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida 

lei. Inicialmente, ante a constatação de que, tendo sido apontado e 

notificado como autoridade impetrada o Diretor do 5º CIRETRAN do 

DETRAN-MT, veio aos autos o DETRAN, cabe registrar que no momento 

em que este, na condição de superior hierárquico da autoridade apontada 

como coatora, prestou informações no lugar do notificado, atraiu para si a 
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responsabilidade que estava restrita, até então, à esfera de competência 

do seu subordinado. Nesse sentido, os seguintes arestos: “Se a pessoa 

jurídica de direito público intervém no processo e defende o ato 

impugnado, fica regularizada a situação, não cabendo a declaração de 

extinção do processo” (RJTJ ESP, 88/177, 103/165, 108/174, 109/151) “A 

autoridade superior que encampa atos de subalterno é também 

considerada coatora.” (RT- 607/95). Feita essa observação, necessária 

para a compreensão acerca da regularidade processual, passo ao exame 

do mérito, consistente na análise acerca da legalidade do ato praticado 

pelo órgão público estadual responsável pelo licenciamento dos veículos 

automotores de condicionar essa providência ao prévio pagamento de 

multas existentes, considerando a afirmação do impetrante de que não 

fora devidamente notificado acerca das multas exigidas para poder 

exercer o seu direito de defesa. Afinal, como bem anotou autoridade 

impetrada em suas informações, constam do art. 131, § 2º, presente na 

seção que trata do licenciamento, e do art. 282, verificado na seção 

atinente ao julgamento das autuações e penalidades, ambos da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as seguintes regras: “Art. 131. 

(...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas.” “Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade.” Com efeito, não há, em princípio, 

nenhuma ilegalidade, mas obediência irrestrita à lei, na exigência do 

pagamento das multas decorrentes das infrações de trânsito para o 

licenciamento do veículo, conforme pacífico entendimento da 

jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que revestida dos 

pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, desde que 

cumpridas normas concernentes à regular notificação do responsável 

pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade do 

contraditório e da ampla defesa. Voltando os olhos para o caso em 

apreço, tem-se que o impetrante sustenta não ter sido notificado a 

respeito das multas cobradas quando do licenciamento de seu veículo e, 

exatamente por essa razão, isto é, pela relevância do fundamento 

exposto, obteve a liminar que ordenou a autoridade impetrada a 

fornecer-lhe o Certificado de Registro e Licenciamento relativo ao seu 

bem, independentemente do recolhimento das multas existentes. A 

autoridade impetrada não apresentou qualquer comprovação acerca da 

notificação do impetrante, nem mesmo argumentou nesse sentido, a não 

ser para dizer que o fato de não ter havido, supostamente, a entrega 

pessoal, é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço 

registrado, confirmando a afirmação do autor de que este não fora 

efetivamente notificado para se defender da penalidade imposta, tornando 

claro o descumprimento do disposto no art. 282 do CTB, maculando, 

assim, a legalidade da exigência do prévio pagamento das multas para a 

obtenção do licenciamento do veículo. Meras alegações infundadas e não 

comprovadas de ter havido a indispensável notificação não podem, 

evidentemente, prevalecer para se impor tamanho desconforto e prejuízo 

ao cidadão que se dirige ao órgão competente para regularizar a situação 

do seu veículo, a fim de obter o direito de circular livremente pelas vias 

públicas, e é surpreendido com uma exigência pautada em punição por 

infração da qual desconhece. A desorganização do setor não pode ser 

usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento das multas com amparo na mera suposição 

de cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo do 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado por LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL contra o 

Presidente do 5º CIRETRAN-MT, posteriormente substituído pelo DETRAN, 

a fim de conceder, em definitivo, a segurança deferida liminarmente no 

sentido de a autoridade impetrada fornecer ao impetrante o Certificado de 

Registro de Licenciamento ano de 2018, sem exigir-lhe previamente o 

pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro o pedido de ID n.º 16521892 pelo prazo de 60 dias. 

Decorrido, manifeste-se a parte autora no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004239-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE ROSA LEITE FERRAZ (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))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005874-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 601 de 624



Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005642-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no 

prazo legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, 

conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307806 Nr: 3747-18.2013.811.0002

 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): MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17.388, Carolina Erlma Pereira Schuck - OAB:13.195, 

Fernanda Brandão Cançada - OAB:14.488, Jorge Henrique Alves de 

Lima - OAB:18,636, Samira Pereira Martins - OAB:10.029, Saulo 

RondonGahyva - OAB:13.216

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca da perícia, 

designada para o dia 07/03/2019, às 14:30 hs, a ser realizada no local do 

imóvel, objeto da ação, Av. da FEB, Bairro da Manga, Marasul 

Agropecuária, em Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332954 Nr: 1618-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-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 de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330893 Nr: 27182-21.2013.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 282873 Nr: 1685-39.2012.811.0002

 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: AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, FRANCISCO 

MORAES DE OLIVEIRA FILHO, MARIANA DE MATTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA R. PESSOA DOS 

SANTOS - OAB:8700 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança proposta por AGNALDO BARBOSA 

DOS SANTOS, FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO e MARIANA DE 

MATTOS CUNHA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos excedentes de 

produtividade, resultantes das diferenças geradas pela aplicação do limite 

ilegalmente imposto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no período de 

Janeiro a Outubro de 2007. A atualização monetária, deverá ser corrigida 

com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação 

dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), 

até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 

11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no 

IPCA-E.Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do 

NCPC.Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento nos termos da Lei nº. 7.603/2001.Transitada em julgado, à 

parte autora para, requerer o que de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 97938 Nr: 7262-08.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARROS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. ANDRÉ GONÇALVES 

MELADO - OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ausência do prévio requerimento 

administrativo, ocasionando a falta de interesse de agir da parte 

requerente.

Posto isso, intime-se a parte Requerente, através do seu patrono, para a 

apresentação do referido requerimento, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Após, conclusos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295328 Nr: 15621-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal, tendo como 

termo inicial a data da requerimento administrativo: 5/8/2015.Concedo 

ainda, com fundamento no art. 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada 

obrigação.A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, 

a partir de quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora 

serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 

11.960/09)Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de Autarquia Federal. 

(art. 496, § 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do Provimento nº 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte 

Beneficiária: ROSILDA APARECIDA DA SILVA, portador do CPF nº 

018.625.131-98; 2. Filiação: João Pedro Neto da Silva e Alice Maria da 

Silva; 3. Benefício Concedido: pensão por morte; 4. Data inicial do 

Benefício: 5/8/2015 (data do requerimento administrativo); 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipada.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer 

o que de direito.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316672 Nr: 14003-20.2013.811.0002

 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: ANA MARIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte requerente acerca da petição de fls. 247/271.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 398191 Nr: 10372-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA DE ARRUDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, PREFEITA 

MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MAELHER - 

OAB:8108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte impetrante acerca dos embargos de fls. 281/286.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339308 Nr: 7385-25.2014.811.0002

 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: MARIA DE LOURDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 184/207, a parte 

executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente, fls. 

212/238.

Encaminhados os presentes autos para o contador judicial, este 

manifestou que o cálculo de fls. 191/200 está correto, fl. 240.

Instadas a manifestarem, a parte exequente concordou, enquanto a parte 

executada apresentou discordância.

 Desse modo, a alegação de equivoco no cálculo não merece prosperar, 

tendo em vista que os cálculos de fls. 191/200 está de acordo com a 

sentença.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fls. 191/200, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

 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).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 236992 Nr: 16822-66.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o 

benefício pensão por morte, bem como ao pagamento, em parcela única, 

das prestações previdenciárias vencidas desde 20/10/2008.Ratifico ainda, 

com fundamento do art. 303 do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada 

obrigação.A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, 

a partir de quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora 

serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 

11.960/09).Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 3º do CPC). Bem como, deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I, do CPC).Em obediência aos termos do 

Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da parte beneficiária: MARIA MARTA PACHECO; 2. 

Benefício concedido: pensão por morte; 3. Data inicial do benefício: 

20/10/2008; 4. Renda mensal inicial: valor integral; 5. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 (trinta) dias da intimação da tutela 

concedida.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que de direito.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424901 Nr: 29312-90.2015.811.0041
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 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: JESUS MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JESUS MANOEL DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “ação de concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez c/ pedido de tutela antecipada” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

benefício auxílio-doença, bem como, caso não seja possível a reabilitação 

do autor, requereu sua aposentadoria por invalidez.

 A petição inicial veio instruída com documentos, fls. 05/48, tendo o pedido 

de antecipação de tutela sido deferido, fls. 35/36.

Citado, o Instituto alegou prejudicial de mérito decorrente da prescrição 

quinquenal e, no mérito, refutou as alegações do autor, também juntando 

documentos, fls. 81/91.

Impugnação à contestação às fls. 49/51.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls. 69/74, concluindo-se pelo reconhecimento da 

incapacidade laboral, parcial e permanente, para a atual atividade 

exercida.

Intimadas as partes para informarem quanto ao laudo pericial, apenas o 

autor manifestou-se à fls. 103, manifestando-se pela concessão da 

aposentadoria por invalidez.

Juntada do prévio requerimento administrativo às fls. 21/22.

Embargos de declaração às fls. 125/127.

 Agravo de instrumento às fls. 138/146.

Por fim, foi realizada audiência concentrada de instrução e julgamento, 

pelo sistema audiovisual.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Quanto ao mérito, passo a analisar primeiramente a comprovação da 

atividade rural da parte autora, para posteriormente analisar o pedido do 

benefício de auxílio-doença cumulado com a aposentadoria por invalidez, 

tendo em vista que para receber o benefício é necessária a comprovação 

da qualidade de segurado, que nesse caso se dará pela atividade rural.

Pois bem, conforme exposto na inicial trazida aos autos e em virtude das 

dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer prova 

material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os assentos de nascimento civil e outros que dispõem de fé pública, 

conforme é da jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural 

mediante início de prova material devidamente corroborada pela prova 

testemunhal produzida em Juízo e a implementação do requisito etário 

exigido, deve ser reconhecido o direito do segurado à percepção do 

benefício. 2. Na hipótese, a parte-autora completou 55 anos de idade em 

2007 (nascimento em 19.12.1952), exigindo-se, portanto, prazo de 

carência de 156 meses (1994 a 2007). O início razoável de prova material 

restou comprovado ante a apresentação da certidão de casamento de 

seus genitores, realizado em 05.01.1949 (fls. 13), na qual consta a 

profissão de seu pai como lavrador; contrato de comodato com início de 

vigência em 01.02.1990 e término em 31.12.2002 (fls.14) e comprovante 

de residência (conta de energia) em propriedade rural (fls.26). 3. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fl.49), 

apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. A(s) 

testemunha(s) afirmou(aram), de forma segura, que a parte-autora nunca 

se casou e que sempre morou em fazenda, desempenhando labor rural no 

período de carência exigido. 4. O termo inicial deve ser fixado a partir do 

requerimento administrativo, e, na sua ausência, a partir da citação, 

conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e.STJ, 

em sede de recurso representativo de controvérsia, nos termos do art. 

543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), respeitados os limites do pedido inicial 

e da pretensão recursal, sob pena de violação ao princípio da non 

reformatio in pejus. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 

10% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência 

ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão 

vestibular. 6. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional, nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da 

autora provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. 

(AC 0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015).

Compulsando os autos, extrai-se o início razoável de prova suficiente da 

atividade rurícola da parte autora através dos documentos juntados com a 

inicial de fls. 19/34 (certidões de nascimento do requerente e de seu filho 

em zona rural, relatório de visita domiciliar pelo sindicato dos trabalhadores 

rurais de Nossa Senhora do Livramento-MT), a qual fora complementada 

pela realização de audiência de instrução e julgamento.

As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo sistema 

audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade laboral de 

rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia familiar, para a 

sua subsistência.

Resultando, portanto, comprovada a atividade rural da parte autora.

Destarte, diante do documento de identidade de fl. 25, verifica-se que o 

requerente tem idade de 59 anos, que atualmente encontra-se sem 

condições de prover o seu sustento, alegando estar incapacitado para 

exercer funções laborativas.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre o indeferimento 

administrativo do INSS e as alegações desta quanto à sua incapacidade, 

foi ordenada a realização de perícia médica judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 69/74, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral parcial e permanente do Requerente.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por 

invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

Mostrou-se aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que 

a parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, 

para a atual atividade exercida (rural), em decorrência de seu quadro 

clínico. Bem como, restou comprovada a comprovação da atividade rural.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PERICIAL. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade 

total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de 

garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de 

reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título 

de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 2. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período de 

carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. O 

laudo pericial constante dos autos concluiu que a moléstia diagnosticada é 

permanente, reconhecendo a incapacidade total da parte autora, sem 

possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laboral. 4. 

Comprovada a incapacidade permanente da parte autora para o exercício 

de sua atividade habitual, bem como demonstrados a qualidade de 

segurado e o cumprimento da carência, deve ser concedida a 

aposentadoria por invalidez. 4. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 5. Juros de mora 

fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com 

essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de 

quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são 

os juros aplicados nas cadernetas de poupança. 6. Honorários arbitrados 

em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra da Súmula 111 do STJ. 7. Apelação da parte 

autora parcialmente provida. (AC 0000131-33.2015.4.01.9199 / MT, Rel. 
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DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 30/03/2016).

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 

para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Destaca-se oportunamente que, o termo inicial do benefício é a prévia 

postulação administrativa. Na falta desta, o início da prestação remonta a 

data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido 

ao rito do art. 543 do CPC/73). No caso dos presentes autos, o 

indeferimento administrativo é de 10/3/2014.

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez ao Sr. JESUS MANOEL DA SILVA, por restar 

configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 10/3/2014.

 Ratifico ainda, com fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da 

parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% 

ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata 

de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

JESUS MANOEL DA SILVA; Filiação: Manoel Cursino da Silva ; 3. Benefício 

Concedido: Auxílio-doença convertido em Aposentadoria por invalidez 

rural; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença 10/3/2014 (Data do 

indeferimento administrativo) até 30/9/2014 e aposentadoria por invalidez a 

partir de 1/10/2014 (apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal 

inicial: um salário mínimo; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 

dias da intimação.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do Código de 

Processo Civil.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 204841 Nr: 872-51.2008.811.0002

 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: DAVID SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DAVID SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “Ação declaratória e condenatória c/c com pedido de liminar em 

sede de antecipação de tutela” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando, em síntese, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença, bem como, caso não seja 

possível a reabilitação do autor, a posterior concessão da aposentadoria 

por invalidez.

Aduz que autor trabalhava na empresa COMERCIAL SANTA RITA DE 

PETRÓLEO LTDA- BASE DAVAR, tendo em vista os procedimentos que 

devem ser realizados para bastecer os aviões, desde o primeiro semestre 

do ano de 2006, o autor passou a sentir fortes dores agravado por dores 

de cabeça, seguida de náuseas.

 Assim, requereu junto ao réu o recebimento do benefício previdenciário 

de auxílio-doença por acidente de trabalho, que foi deferido, porém 

posteriormente cessado em 22 de janeiro de 2013, fazendo com que o 

autor se valesse da via judiciária.

A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 08/92.

 Tendo o pedido de antecipação de tutela sido deferido, fl. 95.

Citado, o réu refutou as alegações do autor, bem como requereu a 

revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela com 

posterior improcedência do pedido, também juntado documentos, fls. 

99/108.

Impugnação à Contestação, fls. 112/114.

Instadas a especificarem as provas, a parte requerente se manifestou à fl. 

118 e a parte requerida às fls.116/117.

Determinada a realização da pericia médica judicial, o laudo pericial foi 

acostado às fls. 212/215, concluindo-se pelo reconhecimento da 

incapacidade total e permanente do autor.

O autor manifestou-se acerca do laudo às fls. 115/130, o Instituto 

requerido manifestou-se de à fl. 221.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta por David Santos 

Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS, em 

que o autor busca o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez .

Pois bem, acerca prejudicial de mérito da alegada prescrição, esta não 

prospera, tendo em vista que foi rebatida em Saneador às fls. 125/126.

Quanto ao mérito, analisando-se os documentos trazidos aos autos pela 

parte autora, observo que o autor trabalhava na empresa Comercial Santa 

Rita de Petróleo Ltda- base Davar, conforme se vê às fls. 54/55, cópia do 

CNIS.

Destarte, diante do documento de identidade de fl. 28, verifica-se que o 

Autor tem idade de 55 anos, que atualmente alega estar incapacitado para 

exercer funções laborativas.

Nesse passo, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da 

perícia médica realizada pelo INSS, que considerou a parte autora apta às 

suas funções laborativas e as alegações desta quanto à sua 

incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 212/215, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral total e permanente do autor.

Posto isso, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais.

Em que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontra-se incapaz para o labor parcial e permanente, em 

decorrência de seu quadro clínico.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO 

CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. DEFERIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS DA 

SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 

DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das 

funções a que se destinam os embargos de declaração é resolver 

omissão porventura existente no julgado, a teor do art. 535, inc. II, do 

Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso quanto à possibilidade 

de concessão de aposentadoria por invalidez quando atestada 

incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade parcial e permanente, 

mas que impede a realização de atividades com esforços físicos e tendo 

em vista a difícil reabilitação da segurada para outra atividade em razão de 

suas condições pessoais (idade avançada), mostra-se devida a 

aposentadoria por invalidez, com observância do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis 
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quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão 

embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª Seção - 

unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3.” (TRF1ª Região, EDAC 

0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.848 de 28/01/2015).

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 

perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530).

Além de o requerido já ter tido concedido o benefício de auxílio-doença ao 

autor. Concluindo-se disso a sua qualidade de segurado, reconhecida pela 

própria Previdência Social ao conceder-lhe o benefício.

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 

para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Em relação ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, 

evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando do 

requerimento administrativo ou quando da cessação definitiva da 

aposentadoria por invalidez, mostra-se correto o estabelecimento do termo 

inicial do benefício da data do pedido administrativo em 19/11/2006.

Todavia, No tocante ao dano moral alegado pela autora, é sabido que a 

indenização por dano moral decorre de ato ilícito, entretanto, o INSS age 

no exercício do seu direito quando indefere ou suspende o benefício 

previdenciário, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não 

configurando, pois, o ato ilícito, razão pela qual indefiro o pedido.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível a 

condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, uma 

vez que a Autarquia deu ao fato uma das interpretações possíveis, não se 

extraindo do contexto conduta irresponsável ou inconsequente diante do 

direito controvertido apresentado, não sendo devida, portanto, a 

pretendida indenização. 2. Apelação a que se dá provimento para decotar 

da sentença a condenação à indenização por danos morais, mantendo-se 

os seus demais termos.” (AC 0026047-74.2012.4.01.9199/MT, Rel. 

Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Primeira Turma, e-DJF1 

p.145 de 11/09/2013).

Assim. diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, CONCEDENDO o auxílio-doença acidentário com conversão para 

aposentadoria por invalidez ao Sr. DAVID SANTOS OLIVEIRA, por restar 

configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 19/11/2006.

Ratifico ainda, com fundamento do art. 303 do CPC, a tutela antecipada, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento, implantando-se a aposentadoria por invalidez da 

parte autora, sob pena de imposição de medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

A correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% 

ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º 

do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que 

se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

DAVID SANTOS OLIVEIRA; Filiação: Narciso Oliveira e Maria Gesina dos 

Santos; 3. Benefício Concedido: Auxílio-doença acidentário convertido em 

Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença 

19/11/2006 (Data da cessação do benefício) até 15/03/2018 e 

aposentadoria por invalidez a partir de 16/03/2018 (apresentação do laudo 

pericial); 5. Renda mensal inicial: um salário mínimo; 6. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433621 Nr: 3171-20.2016.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA APARECIDA DE LIMA, já devidamente qualificada, propôs o 

presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação à execução, conforme teor da Certidão de fl. 122.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 104/108, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250143 Nr: 9539-55.2010.811.0002

 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: MAILDES SIGARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº. 9539/2010

Código 250143

Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 165/166, a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente, 

fl. 167.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

na petição de fls. 165/166, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

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).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 260037 Nr: 18563-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 151/158.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 373519 Nr: 21941-32.2014.811.0002

 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: VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da complexidade do caso, entendo razoáveis os valores cobrados 

pelo perito em honorários periciais, razão pela qual, arbitro o valor de R$ 

875,00 para a remuneração do perito nomeado a ser pago pela parte 

requerida.

Outrossim, intimem-se as partes para indicarem assistente e formularem 

quesitos em 5 (cinco) dias (CPC, art. 421, § 1º I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito para a realização dos 

trabalhos periciais, bem como, após a realização da pericia, a apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 433, parágrafo único – redação dada pela Lei n.º 10358/2001).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252799 Nr: 11851-04.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 113/116.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 271350 Nr: 12545-36.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, querendo, especificarem a provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 242088 Nr: 3325-48.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº. 3325-48/2010

Código 242088

Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 216/245, a parte 

executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente, fls. 

247/251.

Intimado a manifestar sobre a impugnação, a parte requerente se 

manifestou à fl. 252.

Encaminhados os presentes autos para o contador judicial, este 

manifestou que os cálculos de fls. 256/257 estão corretos.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fls. 256/257, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 429792 Nr: 689-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA FERMIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte contrária acerca dos embargos de fl. 29.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 265115 Nr: 4524-71.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMIANA CAROLINA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 148.

Expeça-se a RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 220564 Nr: 779-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, NILSON 

DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1637-E/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Vistos, etc.

DETERMINO o bloqueio no valor correspondente à execução proposta, em 

conta bancária pertencente ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente 

para a quitação do débito atualizado.

 O bloqueio será realizado através do sistema online BACEN-JUD, e assim 

que efetivado, seja a importância imediatamente transferida para a conta 

única do TJMT, de modo que o respectivo valor esteja vinculado ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio judicial.

Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259401 Nr: 18876-68.2010.811.0002

 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): NILSON DE AGUIAR MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Polyana Santos dos Reis - 

OAB:23.219, Rafael Celino da Silva - OAB:12.961, renata maria da 

silva - OAB:21.512

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls. 06/15.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC, com resolução do mérito, informando o pagamento integral 

do débito tributário, conforme relatado às fls.95/96.

É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Com custas.

Os honorários advocatícios serão pagos conforme pleiteado no parágrafo 

5º, petição de fl.95. Expeça-se alvará.

Expeça-se alvará em favor do executado conforme fl.96 em virtude da 

quitação dos débitos fiscais.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:, MARIZETE 

SANTOS FRANÇA - OAB:MT 16.457

 Intimar o advogado José Marcio de Oliveira, OAB/MT 14.247 e Ademar 

Coelho da Silva, OAB/MT 14.948, constituídos pelo acusado Ailton Souza 

França, para comparecerem à audiência de instrução designada para o 

dia 30.01.2019, às 15h30min, conforme decisão proferida à fl. 342 , cujo 

teor é o seguinte: “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.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373461 Nr: 21906-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA SILVA DE SOUZA, 

FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:

 Intimar os advogados Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304 e Daniely 

Martins de Vasconcelos, OAB/MT 21.617, constituídos pelo acusado 

Osmar Moreira Silva de Souza para no prazo legal apresentar razões ao 

recurso de apelação, conforme decisão a seguir transcrita: “ (...) II. 

RECEBO a apelação interposta pela defesa de Osmar Moreira Silva de 

Souza (fl. 446). III. Conceda-se vista ao apelante para, no prazo de 8 (oito) 

dias, apresentar suas razões, sob pena de subir sem elas, e, oferecidas 

ou certificado o decurso do prazo, ao apelado para, em igual prazo, 

apresentar contrarrazões. IV. Apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades legais. (...)”

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521514 Nr: 25212-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR DANIEL VIRGULINO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M M PACHECO - 

OAB:OAB/MT 10402

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ . IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE QUE 

SEJA INTIMADA A ADVOGADA JACKELINE M. MARTINS PACHECO, PARA 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, INFORME SE AINDA REPRESENTA O 

DENUNCIADO:YGOR DANIEL VIRGULINO LIRA.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Vistos etc.

Sobre o pedido de fls. 609/610 manifeste-se o Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 546024 Nr: 12951-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, suficientemente qualificado 

nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, c/c art. 180, caput, do Código 

Penal, cumulado ainda com o art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, também do 

digesto repressivo penal.Passo a dosar as penas -Do tráfico –Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis 

ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes 

motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 

11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes ou causas de alteração da 

reprimenda.Da receptação –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada 

que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo nos art. 59, 68 e 

180, caput, do Código Penal, aplico a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, em 1 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias multas, nos termos do 

art. 49 também do Código Penal.Não há atenuantes nem agravantes e 

tampouco causas de alteração da reprimenda.Do concurso material 

-Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas 

deverão ser aplicadas cumulativamente, não podendo, porém ser 

somadas em razão da distinção dos regimes de cumprimento, pois um dos 

delitos é hediondo, pelo que as somo em 5 (cinco) anos de reclusão no 

regime da lei dos crimes hediondos e 1 (ano) de reclusão fora de tal 

regime e 512 (quinhentos e doze) dias multas.Torno a pena definitiva nos 

moldes acima.Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento 

da pena....Tendo em conta a pena e regime aplicados, defiro ao réu o 

direito de aguardar em liberdade pelo trânsito em julgado.Expeça-se alvará 

de soltura....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 309690 Nr: 5692-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GUSTAVO DOS SANTOS, JAIR 

ALVES XAVIER, ALEXSANDRO ATAIDE SOUZA COSTA, LAENDER SILVA 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO - OAB:, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455

 Vistos etc.

Observa-se que a instrução foi encerrada no dia 03 de julho de 2018, 

sendo o feito remetido às alegações finais por memorias (fls. 519/523).

No dia 05 de julho de 2018 a gestora judicial, de ofício, solicitou à POLITEC 

o laudo definitivo da droga (fls. 529/531).

No dia 28 de setembro de 2018 o Ministério Público manifestou pela 

expedição de Ofício a POLITEC requisitando o laudo pericial de eficiência 

do artefato explosivo apreendido (fls. 532).

Às fls. 534/535 a secretaria da vara, novamente de ofício, solicitou à 

POLITEC o laudo pericial de eficiência do artefato explosivo, o que não foi 

atendido (certidão de fls. 536).

Pois bem.

Apesar da secretaria da vara ter diligenciado junto a POLITEC visando a 

juntada dos laudos periciais da droga e do artefato explosivo, não cabe ao 

juízo arvorar-se da condição de órgão acusador e chamar para si o ônus 

de instruir o feito, já que o Ministério Público possui prerrogativa legal e 

constitucional para requisitar diretamente aos órgãos e entidades públicos 

e privados, dispondo de estrutura suficiente para tanto, não sendo, assim, 

necessária a intervenção do Poder Judiciário para requerer essa 

diligência.

Diante disso, determino o retorno dos autos ao Ministério Público para as 

providências que entender necessárias, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557583 Nr: 18882-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR JOSÉ DE AMORIM, PABLO HENRIQUE 

GONÇALVES DA SILVA, SANDRA HELENA DE OLIVEIRA, RAFAEL 

SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 Intimação do advogado da ré Sandra Helena de Oliveira da decisão que 

segue: "Vistos etc. Notifique-se os acusados (bem como os advogados, 

se tiverem constituído), para responder a acusação por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado 

se possui advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome 

completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não 

apresente 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 imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça. (...) Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538312 Nr: 9046-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RAMIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509271 Nr: 18612-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IGOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu 

MATHEUS IGOR DE ARRUDA, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, 

da Lei 8.072/1990, c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 180, caput, 

do Código Penal, cumulado ainda com o art. 65, I e III, “d”, na forma do art. 

69, ambos do Código Penal.Passo a dosar as penas -Do tráfico ..., 

encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Não há agravantes ou causas de alteração da reprimenda.Da 

posse irregular de munições de uso restrito –.., em 3 (três) anos de 

reclusão e 36 (trinta e seis) dias multas, nos termos do art. 49 também do 

Código Penal.Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa e da 

confissão espontânea, porém a pena está sem seu mínimo legal.Não há 

agravantes ou causas de alteração da reprimenda.Da receptação .... em 1 

(um) ano de reclusão e 12 (doze) dias multas, nos termos do art. 49 

também do Código Penal.Reconheço as atenuantes da maioridade penal 

relativa e da confissão espontânea, porém a pena está sem seu mínimo 

legal.Não há agravantes ou causas de alteração da reprimenda.Do 

concurso material -Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código 

Penal, entretanto considerando que a receptação e a posse de munições 

de uso restrito (fato ocorrido em 21/07/2017, antes da edição da Lei n. 

13.497 de 26/10/2017 – que incluiu o crime de posse ou porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos) não eram, ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 609 de 624



tempo dos fatos, condutas hediondas, somo as penas em 9 (nove) anos 

de reclusão, dos quais 5 (cinco) anos de reclusão deverão ser cumpridos 

conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e outros 4 (quatro) anos, de 

reclusão fora de tal regime, além de 548 (quinhentos e quarenta e oito) 

dias multas.Torno a pena definitiva nos moldes acimaFixo o regime inicial 

fechado para  o  cumpr imento  da  pena. . . .Pub l ique-se . 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 421735 Nr: 22879-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAILSON ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

GILNEY SILVA MARCONDES, RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROM.JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, Pablo gustavo Moares Pereira - 

OAB:14.615, RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR 

os réus:GILNEY SILVA MARCONDES..nas penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 16, 

parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003, cumulado também com o art. 

65, I e III, “d”, na forma do art. 69, ambos do CP, absolvendo-o do crime de 

associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) nos termos do art. 

386, VII, do CPP.RAFAEL FERREIRA DA SILVA, ...., nas penas do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 

8.072/1990, c/c art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003, 

cumulado também com o art. 65, I e III, “d”, na forma do art. 69, ambos do 

CP, absolvendo-o do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do 

Código Penal) nos termos do art. 386, VII, do CPP.E ABSOLVO o réu 

JONAILSON ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, .., nos termos do art. 386, 

VII, do CP. Penal.Passo a dosar as penas –Do réu GILNEY –Do tráfico ..., 

passando-a para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multa...Da posse irregular de explosivos e artefatos sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar -...., em 4 (quatro) 

anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multas, nos ...o, ..Estabeleço 

o regime fechado para o início do cumprimento da pena..Do réu RAFAEL 

–Do tráfico -..encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multas....Da posse irregular de explosivos e artefatos 

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

-... encontrando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 36 

(trinta e seis) dias multas., somo as penas em 8 (oito) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão... além de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias 

multas.Torno a pena definitiva nos moldes acima Estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da ...Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504438 Nr: 16092-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, WAGNER 

ALVES SOARES, JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA, EDILAINE 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR 

o réu:LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, cumulado com art. 61, I, do 

Código Penal.DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas (art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006) imputado aos réus WAGNER ALVES SOARES 

e JENNIFER VITÓRIA MUNIZ BARBOSA, suficientemente qualificados nos 

autos, condenando-os às penas do art. 28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe 

as medidas ali previstas.E ABSOLVER a acusada EDILAINE MAGALHÃES 

DA SILVA, suficientemente qualificada nos autos, da imputação que lhe é 

atribuída, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, 

determinando desde já as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Passo a dosar as penas –...Do réu LUCAS –.... encontrando o 

montante de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 

(seiscentos e quarenta) dias multas, devendo ser frisado que o 

reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa 

daquelas que estribaram o reconhecimento dos maus antecedentes, não 

ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da , etc…Ocorrendo a confirmação 

desta pela segunda instância, expeça-se o executivo de pena.Oficie-se a 

Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O 

termo comprobatório deverá vir aos autos.Restituam-se aos réus 

WAGNER ALVES SOARES; JENNIFER VITÓRIA MUNIZ BARBOSA e 

EDILAINE MAGALHÃES DA SILVA os objetos apreendidos em seu 

poder.Encaminhem-se uma mochila de cor azul escura; uma bolsa de 

viagem de cor preta; uma bolsa de cor rosa; uma balança SF-400 cor 

branca; uma bolsa preta; uma bolsa azul; um rolo de fita adesiva; um rolo 

de plástico filme, aprendidos no feito (fls. 35), à Diretoria do Fórum para 

destinação ou destruição.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 505037 Nr: 16432-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:23869-O

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu MARCOS 

LEONARDO DE ALBUQUERQUE, ..., nas penas do art. 33, § 4º, e art. 40, 

VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.Passo a dosar a pena.Das circunstâncias 

judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que 

não há nos autos nada que revele o contrário.A quantidade significativa 

da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de 

recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como 

fundamento para reduzir o benefício do privilégio em 1/6 (um sexto), 

evitando-se a dupla valoração.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 

68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.Não há atenuantes nem 

agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena 

em ½ (metade), justificando tal patamar em função da quantidade 

significativa da droga (3.448,31kg), encontrando a pena de 4 (quatro) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias 

multa.Em razão da majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 

11.343/06, elevo a pena na fração mínima, 1/6, passando a reprimenda 

para, 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 490 

(quatrocentos e noventa) dias multa.Inexistindo outras causas de 

alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima...Estabeleço 

o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.Condeno o réu ao 

pagamento ds custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

transfiram-se o numerário (depósito de fls. 41) ao FUNDO ESTADUAL 

SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014).Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, 

após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc….. Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498271 Nr: 12819-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu PEDRO 

CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO,... nas penas do art. 33, caput, da Lei 
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11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/, c/c art. 61, I, do 

Código Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 

59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos 

nada que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 

do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.Não há atenuantes.Em razão da 

reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste crime 

por tráfico de drogas (Ação Penal nº 483-01.2009.000143-3, por infração 

do art. 33, caput, c/c art. 40, da Lei 11343/2006) pelo Juízo da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Presidente Venceslau/SP, a pena de 5 anos de 

reclusão em regime inicialmente fechado e 500 dias multa – transitada em 

julgado em 22/05/2009, sendo expedido PEP nº 12138-93.2012.811.0002 

–ID. 390914 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

conforme resultado da pesquisa no site do TJMT e FAC de fls. 91, e, em 

consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 

1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o 

julgador no momento da dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, 

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a 

pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias 

multas.Inexistindo causas de alteração da reprimenda, torno-a definitiva 

nos moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado 

para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal).....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 486260 Nr: 5788-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDÁRIOS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLADKI PETRENKO, NELSON MENDES 

MARTINS, VALDEMIL DIAS DE MIRANDA, ANTHONIEL GOMES MARTINS, 

FERNANDA DEITOS DE ALMEIDA PEREIRA, JULIANO GOMES MARTINS, 

ANDRE GARCIA CAZELOTTO, KAUE TERUO REGES TAKADA, EDMILSON 

RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574, FABIO 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:MT 8.083, FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923, JULIANA PASOLINI DA SILVA - OAB:20.066, MAURO 

ROSALINO BREDA - OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16.990, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:MT 15.547

 DR. FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - OAB/MT 3923; DRA. JULIANA 

PASOLINI DA SILVA - OAB/MT 20.066, da r. decisão de fls. 450/451, 

proferida nos autos acima mencionado.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 412222 Nr: 17904-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLADKI PETRENKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574

 Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Defensor do 

acusado JOÃO GLADKI PETRENKO, sob a alegação de que existe 

omissão e obscuridade na sentença condenatória, passível de reparação 

(fl. 349/357).Sustenta que a omissão se deu em razão da ausência de 

manifestação quanto à juntada de documentos “surpresa” e formulação de 

pedido de perda do cargo por parte do Ministério Público, ambos somente 

em sede alegações finais.Afirma, ainda, que houve obscuridade na 

sentença que condenou o acusado, mesmo diante da constatação de que 

o crime cometido não trouxe prejuízo ao erário.Pretende, por fim, que seja 

reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, tendo como parâmetro a 

pena em perspectiva.É o relatório.FUNDAMENTO. DECIDO....Com estas 

c o n s i d e r a ç õ e s ,  N E G O  p r o v i m e n t o  a o s  e m b a r g o s 

declaratórios.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 465935 Nr: 19244-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Tulio Fernandes 

Melo - OAB:MT 16.291

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado RODRIGO DE SOUZA JESUS nas 

sanções do art. 218-A do Código Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime 

ABERTO.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser destinado 

ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando 

vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme ofício 

35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, a 

critério do Juízo de Execuções Penais.CONDENO o acusado, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, notadamente porque foi defendido 

por Advogado particular, demonstrando que tem condições financeiras 

favoráveis para arcar com as despesas.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, condenado e Ministério Público e, via 

DJE, a Defesa constituída.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478755 Nr: 1389-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AUGUSTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER AUGUSTO COSTA, Rg: 21775290, 

Filiação: Monica de Jesus Costa, data de nascimento: 22/01/1995, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), Telefone 

99301-5597. 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o acusado EDER AUGUSTO COSTA nas sanções do art. 14 da 

Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (DOIS) ANOS 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.DEIXO de proceder com a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da comprovada 

reincidência (art. 44, inciso II, do CP).CONDENO o acusado, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, devendo o dinheiro dado como fiança 

(fl. 17 e 38) ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do 

Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da 

sentença condenatória.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições apreendidas, que, 
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inclusive, já foram encaminhadas ao Exército Brasileiro (fl. 62).Com o 

trânsito em julgado, FORME-SE o executivo penal, que deverá ser 

encaminhado à 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o órgão do 

Ministério Público, a Defensoria Pública e o acusado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457689 Nr: 15310-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 21.274/O, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA 

- OAB: 9.587-MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:MT 15.304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

01840419105, Rg: 16439589, Filiação: Benedita Clotildes de Lara Almeida 

e Josue Vieira de Almeida, data de nascimento: 29/07/1985, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, convivente, montador de veículo, Telefone 

99293-5120. 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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:01. 

ABSOLVO o acusado ROMALDO FRANCISCO CAMARGO, o que faço com 

suporte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;02. CONDENO 

o réu CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA nas sanções do art. 180, “caput”, do 

Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime ABERTO, 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.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e 

atendendo, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, 

consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais 

(2ª Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal 

código 452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 

17/10/2016.CONDENO o acusado CATARINO, por fim, ao pagamento das 

custas processuais “pro rata”, notadamente porque foi defendido por 

Advogado particular, demonstrando ter condições financeiras 

favoráveis.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos). INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado 

ROMALDO e o Ministério Público e, via DJE, o condenado CATARINO, que 

é revel, e as Defesas constituídas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535563 Nr: 7573-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS, RONALDO AUGUSTO 

ZIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO DE JESUS, Filiação: Rita 

Teresa de Jesus, data de nascimento: 19/07/1962, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), mecanico automotivo, Telefone 98421-4296. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, SEBASTIÃO DE JESUS praticou crime 

previsto no artigo 155, §4, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código 

Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, 

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste 

no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, 

ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.Em sendo as respostas negativas ou passado o 

prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante 

nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, 

do Código de Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com 

a denúncia (fl. 68), porque não restou comprovada a impossibilidade do 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecidas as respostas à acusação, façam os 

autos conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555621 Nr: 17784-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MAYCON BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHEL MAYCON BRANDÃO, Cpf: 

94531080149, Rg: 14310600, Filiação: Lidia Catarina Brandão, data de 

nascimento: 11/03/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

pescador profissional, Telefone 996902261. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MICHEL MAYCON BRANDÃO praticou 
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crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542475 Nr: 11086-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ROGERIO GONÇALVES, Cpf: 

85456900106, Rg: 1093674-2, Filiação: Augusto Gonçalves e de Vicenta 

Fernandes Gonçalves, data de nascimento: 08/02/1981, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), garçon-aposentado, Telefone 

9907-0252. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MARCOS ROGERIO GONÇALVES 

praticou crime previsto no artigo 157, caput, e artigo 155, caput, c/c artigo 

61, II, "h", todos do Código Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o 

devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código 

de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de 

resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA 

a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que 

o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 48, item 

“2”), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador 

obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.DEFIRO, contudo o item “3”, devendo a Secretaria providenciar o 

necessário.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549007 Nr: 14573-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRENO FELLIPE RODRIGUES DE MILENO, 

Cpf: 03780423197, Rg: 27164705, Filiação: Mara Patricia Rodrigues Mileno 

e Valdecir Mileno, data de nascimento: 11/07/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), segurança, Telefone 99235-7056. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, BRENO FELLIPE RODRIGUES DE MILENO 

praticou crime previsto no artigo 129, §9, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 59), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542557 Nr: 11121-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA, Cpf: 

50358111153, Rg: 7406819, Filiação: Aderso da Cunha e Maria Helena da 

Cunha, data de nascimento: 11/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, convivente, pedreiro, Telefone 65 9.9671-3823. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA praticou 

crime previsto no artigo 306, §1, do Código de Trânsito Brasileiro, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA 

a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que 

o denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07, itens 

“a” e “b), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão 

acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da 

CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Quanto ao pedido que visa a suspensão da habilitação do 

denunciado para conduzir veículo automotor, verifico que assiste razão ao 

membro do Ministério Público.Com efeito, a consulta ao sistema Apolo 

informa que este não é seu único envolvimento em delitos de trânsito, já 

que em 12/05/2018 foi preso em flagrante acusado do mesmo crime de 

embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº. 9.503/97), ocasião em que lhe 

foi concedida a liberdade provisória.Todavia, mesmo assim, o denunciado 

não se emendou, e apenas uma semana depois voltou a delinquir, situação 

que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu 

impulso criminoso e garantir a ordem pública.Com estas considerações e 

em conformidade com o art. 294, da Lei nº. 9.503/97, DEFIRO o pedido do 

Ministério Público e DECRETO a suspensão da habilitação do denunciado 

para conduzir veículo automotor.A suspensão perdurará até ulterior 

decisão.COMUNIQUE-SE ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e 

ao órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 295, do 

Código de Trânsito Brasileiro.Ciência ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 493901 Nr: 10413-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA, 

Cpf: 84819154168, Rg: 11890568, Filiação: Benedita de Campos Silva e 

Renato Aquino da Silva, data de nascimento: 04/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, Telefone 65 99310-3666. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA 

praticou crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 44), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347552 Nr: 13900-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC VANDERLIR BUENO CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAC VANDERLIR BUENO CINTRA, Cpf: 

60372281168, Rg: 9394362, Filiação: Isac Bueno Cintra e Felicidade 

Lacerda Cintra, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ISAC VANDERLIR BUENO CINTRA 

praticou crime previsto no artigo 306, §2, do Código Trânsito Brasileiro, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 
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Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO parcialmente os 

requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07) porque não restou 

comprovada a impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, 

nos termos do art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO 

somente o item “c”.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Verificando que o denunciado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347195 Nr: 13595-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI DE JESUS MARQUES, Cpf: 

02242570137, Rg: 17866855, Filiação: Maria Jose de Jesus e Jocelino 

Marques, data de nascimento: 03/01/1988, brasileiro(a), natural de 

Juara-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: Assim agindo, VANDERLEI DE JESUS MARQUES 

praticou crime previsto no artigo 171 do Código Penal, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 137), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Verificando que o denunciado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269477 Nr: 8796-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL CANDIDO CONCEIÇÃO 

ANDRADE, Filiação: Essonaly Ramos da Conceição Andrade e Manoel 

Ribas Pereira de Andrade, data de nascimento: 25/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65-9247-3386. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, MANOEL CANDIDO CONCEIÇÃO 

ANDRADE praticou crime previsto no artigo 217-A, c/c art 226, II, com 

sanção do art 92, II, todos do Código Penal, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482840 Nr: 3627-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SEBASTIÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN SEBASTIÃO DE ARRUDA, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Iracilda Irene de Arruda e Graciano Sebastião de 

Arruda, data de nascimento: 29/11/1997, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-92312586. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WILLIAN SEBASTIÃO DE ARRUDA 

praticou crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, requerendo seja 
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contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 07) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528548 Nr: 3478-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA, Rg: 

1521865, Filiação: Ana Maria Laranja de Miranda e Antonio Siqueiro de 

Miranda Filho, data de nascimento: 21/07/1984, brasileiro(a), natural de 

São José dos Quatro Marcos-MT, casado(a), empresário, Telefone 

(65)9.9981-5065. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA praticou 

crime previsto no artigo 155, §3, do Código Penal, requerendo seja contra 

ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO parcialmente os 

requerimentos formulados (fl. 40/41) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO somente o item 

“III”.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Verificando que o denunciado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347172 Nr: 13572-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO QUENED DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO QUENED DA COSTA E SILVA, Cpf: 

56785100100, Rg: 0799958-5, Filiação: Helio Monteiro da Costa e Iaraci da 

Silva Costa, data de nascimento: 11/10/1974, natural de Cacoal-RO, 

solteiro(a), comerciante/piloto, Telefone 65-9255-1620. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JULIO QUENED DA COSTA E SILVA 

praticou crime previsto no artigo 171, caput por quatro vezes (fatos 

01,02,04 e 06) c/c art. 171, inciso I, por duas vezes (fatos 03 e 05), do 

Código Penal, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo 

penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo 

Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e 

demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados (fl. 125) porque não restou comprovada a impossibilidade de o 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso III, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os 

autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400654 Nr: 11691-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA TOMAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA TOMAS NEVES, Cpf: 

03984027109, Rg: 2256414-4, Filiação: Antonio Marcos de Melo Neves e 

Ivete Aparecida Tomas, data de nascimento: 26/05/1992, brasileiro(a), 
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natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9302-1663. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA RÉ, PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, CONSTITUIR 

NOVO PATRONO OU MANIFESTAR EXPRESSAMENTE O DESEJO DE SER 

ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 197) dando 

conta que decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as razões 

do recurso de apelação, intime-se a acusada, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, constituir novo patrono ou manifestar expressamente o desejo de 

ser assistido pela Defensoria Pública. Neste último caso ou decorrido o 

prazo, ABRA-SE vista dos autos ao membro da Defensoria Pública que 

atua nesta Vara.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 441134 Nr: 7367-33.2016.811.0002

 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: BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 Ante o exposto, e dispensada a manifestação do Ministério Público, por 

ausência de interesse público ou de incapaz, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, DESCONSTITUIR o 

casamento havido entre as partes B.DA C.M. em face de S.F.S. DA C., nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom 

Sucesso Comarca de Várzea Grande/MT, para que proceda a averbação 

do divórcio, devendo constar no respectivo mandado, que as partes são 

beneficiárias da gratuidade da Justiça. Nos termos do art. 356, §2º, do 

CPC, certifique-se o trânsito em julgado da sentença parcialmente de 

mérito proferida, relativo ao divórcio. No tocante a partilha de bens, 

verifico que as partes contraíram matrimônio em 21 de julho de 2007, pelo 

regime de separação de bens.Entretanto, a parte requerida em sua 

contestação sustenta que o casal adquiriu na constância do casamento 

dois imóveis, a saber: a) 01 lote de Terreno Urbano, na 1ª zona da Cidade 

de Várzea Grande/MT, na Capela Pissarão, com área de 20.000,00m2 – 

R-1: 45.291; e, b) 01 lote de terreno urbano n. 22, quadra 4ª, na cidade de 

Várzea Grande/MT, Loteamento Parque Boa Vista, com área de 200,00m2 

(item 4 - fls. 61/veros). Dessa forma, converto o julgamento em diligência e 

determino a expedição de oficio ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Imóveis e Titulos e Documentos de Várzea Grande/MT para que 

encaminhe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de inteiro teor 

da escritura do imóvel matriculado sob o n. R-1: 45.291 bem como de 

outros registros de imóveis constantes em nome de B. da C. M. – CPF 

325.890.261-53. Expeça-se oficio ao Serviço Notarial e Registral do 

Distrito de Bom Sucesso, em Várzea Grandce/MT para que encaminhe ao 

Juizo no prazo de 05 (cinco) dias, certidão do pacto antenupcional 

realizado pelo casal B. da C.M. e S.F.S.da C., relativo ao casamento 

registrado em 21/07/2007. Com a juntada da documentação, venham os 

autos conclusos pra deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 499263 Nr: 13342-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDEILSON ALVES SANTOS 

- OAB:23520-0

 Consigno que as medidas protetivas deferidas em favor da vitima DALVA 

MARTINS DE BARROS (autos n. 472517), diante do expresso 

desinteresse na continuidade da aplicação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas, REVOGO-AS, e EXTINGO o processo sem 

resolução do mérito, com esteio no art. 485, VIII do CPC. Certifique-se nos 

autos Código 472517, procedendo-se às baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se.Encaminhe-se cópia desta sentença à Delegacia 

Especializada. Antes da soltura do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A 

VÍTIMA sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE A IMEDIATA 

SOLTURA DO ACUSADO. DETERMINO no momento do cumprimento do 

ALVARÁ DE SOLTURA, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o acusado 

para comparecer a audiência de interrogatório desingada para o dia 31 de 

janeiro de 2019 às 14h45min (fls. 74). CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE o acusado e seu advogado constituído às fls 102 para 

comparecerem a audiência designada. CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 

17 de dezembro de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 515225 Nr: 21753-34.2017.811.0002

 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: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:MT 15.495-B

 VISTOS ETC

O acusado apresentou Resposta Escrita arguindo preliminares (fls.55/60).

Manifestação do MPE, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas 

com o prosseguimento do feito (fls.61/62).

 É O RELATÓRIO

DECIDO

O acusado apresentou Resposta Escrita, arguindo preliminar de ausência 

de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como a 

absolvição sumária.

 A exordial atendeu regularmente aos pressupostos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato imputado 

ao acusado, expondo suas circunstâncias concretas e apontando a 

classificação jurídica, de modo a não oferecer qualquer prejuízo ao 

estabelecimento do contraditório e ao exercício da mais ampla defesa pelo 

acusado durante o processamento da demanda.

 Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

 No tocante ao pedido de absolvição sumária, observa-se que adentra a 

questão dos fatos dependendo, assim, da dilação probatória durante a 

instrução criminal que por consequência adentra ao mérito.

 Sendo este momento inoportuno para a respectiva abordagem, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar levantada.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal, designo para o dia 31 de janeiro de 2019 às 14h00min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas 

e interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do acusado e o advogado constituído pelo acusado.

 Requisitem-se as testemunhas (Policias Militares), junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vitima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 485206 Nr: 5166-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DVADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLADC, DWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:18609

 Intimaçãos dos Advogados do réu Domingos Wagner de Souza, 

Dr.Gerson Levy Rabone Palma, OAB/MT 18609/0 e Dr. Bruno Carlos 

Peixoto, OAB/MT 22408/0, para apresentarem seus memoriais, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001106-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que de direito. ANA PAULA GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

ALYSSON COELHO ANASTACIO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MORARI DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

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: 1005236-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA (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 certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

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: 1005418-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENEDITO DE OLIVEIRA (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 certidão de citação 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA 

GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009882-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA (EXECUTADO)

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

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 
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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: 1000029-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL 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 autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

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: 1006180-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO INACIO DE CAMPOS (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 certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

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: 1004580-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JK LTDA (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 certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. ANA PAULA GARCIA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343823 Nr: 10933-58.2014.811.0002

 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: JOSE EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 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 necessário no prazo de 05 dias, sob pena, de 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26132 Nr: 4756-69.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226902 Nr: 7055-04.2009.811.0002

 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: PEDRO ACACIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - OAB:217.897

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351106 Nr: 16660-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299551 Nr: 20141-37.2012.811.0002

 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: RUY BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/OAB/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, 

Requerendo o que entender necessário no prazo de 05 dias, sob pena, de 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289598 Nr: 9163-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULICE ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:14.3801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241913 Nr: 3147-02.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 
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AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para que em 05 dias, efetue o 

pagamento das custas de desarquivamento, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392486 Nr: 6881-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MOLEDO ALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3229 Nr: 219-69.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MARINHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Certifico que no movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção", de 

28/11/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10387, de 03/12/2018 e publicado 

no dia 04/12/2018, não constou o nome dos novos patronos nomeados 

pelo requerente em fls. de nº 113, desse modo, faço-lhes nova intimação, 

para que tenham ciência da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297313 Nr: 17734-58.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, 

Requerendo o que entender necessário no prazo de 05 dias, sob pena, de 

retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302918 Nr: 23817-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16377, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299672 Nr: 20272-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC L DE REZENDE E CIA LTDA - ME (D ELEN 

CONFECÇÕES), ISAC LUIZ DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - 

OAB:14.853/MT, Mauryanne Conceição de Arruda - OAB:14853, 

VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:MT 9.430, VERA LUCIA DA 

CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301581 Nr: 22332-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, 

Requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 dias, sob pena, 

de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294602 Nr: 14752-71.2012.811.0002

 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: JORACIL MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, 

Requerendo o que entender necessário no prazo de 05 dias, sob pena, de 

retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304756 Nr: 373-91.2013.811.0002

 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: ELISEU JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Vistos.

.

1. Considerando a concordância das partes quanto ao cálculo 

apresentado pelo contador judicial, HOMOLOGO-O para que surta seus 
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jurídicos e legais efeitos.

2. Determino, pois, a expedição de certidão de crédito em favor dos 

credores, nos termos do cálculo de fls. 170.

3. Após, nada mais sendo requerido pelas partes, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 18771 Nr: 734-46.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Koenig - OAB:22.819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu mais 

de 90 (noventa) dias, INDEFIRO o pedido de dilação formulado à fl. 137.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar-se 

nos autos, informando sobre eventual baixa das hipotecas e penhoras 

levadas à efeito nas matrículas nº 22.537, 22.538, 22.539 e 22.669, todas 

do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

3. No mesmo prazo, deverá informar se houve o cumprimento do acordo 

homologado, considerando a possibilidade de prescrição intercorrente, 

uma vez que os autos foram arquivados há mais de 18 (dezoito) anos.

4. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378143 Nr: 25409-04.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482, SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA, 

devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (fl. 

439).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310646 Nr: 6710-96.2013.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS IZABEL DE SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTÔNIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 Vistos.

1. Analisando detidamente o processo, verifico que a requerida em petição 

de fls. 56/58, pugnou pela penhora do valor do veículo disposto na tabela 

FIPE, eis que a instituição financeira não procedeu à restituição do bem 

objeto da ação.

2. Este Juízo, em decisão de fls. 59, postergou a análise do pedido da 

parte requerida e concedeu prazo para o autor indicar a localização do 

veículo, sob pena de aplicação de multa diária, no caso de 

descumprimento.

3. Fora certificado o decurso de prazo do autor para o cumprimento da 

decisão. (certidão de fl.60)

4. Pois bem. Denoto que este Juízo agiu em desacerto na decisão 

prolatada em fl. 59, vez que, em verdade, deveria se iniciar o cumprimento 

da sentença e, em caso da inércia do devedor, proceder os atos 

expropriatórios.

 5. Assim, a fim de que o processo tenha seu correto e regular 

prosseguimento, torno sem efeito à decisão de fl. 59, bem como a certidão 

de fl. 60, proferindo nesta oportunidade a decisão adequada ao caso.

6. Intime-se a parte devedora (instituição financeira), através de seu 

patrono, ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, §1º, 

do CPC.

7. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

8. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313421 Nr: 9580-17.2013.811.0002

 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: GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 9580-17.2013.811.0002, Protocolo 

313421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256131 Nr: 13971-20.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOM COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca dos 

documentos de fls.285/340 juntados aos autos, pelo requerido, em 05 

dias.
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